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-١٠٠-
#مضا� في بغد	� (١)

ُقبيل  جد	ً  صغير  �0نا  عرفته  قديم  صديق  بغد	�  في  5	#نا 
	لحرD 	لعالمية 	أل�لى فأحببُته، ثم #0يت 0ثر9 	لخّير في كل مكا� 
من �مشق فأكبرُته، ثم لم 0ُعد 0#	9 فعلمت 0ني قد 	فتقدته �0ضعُته. 
كا� �P	 جا� ُضرَبت لقد�مه 	لمد	فع �	حتفى به 	لناM، �بّدلو	 من 
0جله بر	مج حياتهم �مو	عيد طعامهم �منامهم، �لكنه كا� -على 

�لك- يؤنس نفوسهم �يريح 0#�	حهم، �كا� 	سمه #مضا�.

�لكنه جا�نا هذ9 	لمّر] مستخفيًا. قابلته في 	ألعظمية فر0يته 
Pلى  نزلت  لّما  �لكنني  	لسو^،  �في  	لد	#  �في  	لمسجد  في 
	لمد#سة شعر كأنه ضّل عني، فصر 0لمحه �ال 0تبّينه، فّتشت 
عنه بين 	لشباD فر0يته مثل 	لشمس في 	ليوc 	لغائم، تظهر تا#ً] ثم 

.Dلسحا	يحجبها 
كانت بغد	� في تلك 	ألياc (١٩٣٦) مثل 	لشاc �مصر �غيرها 
من 	لبال�، فيها شعب متدّين �مع 	لتدّين جهل �	بتد	h. فيها علما� 
يحفظو� كّل ما قر�k	 من 	لكتب، �لكنهم ال يقد#�� 0� يؤّلفو	 

______________________
(١) ُنشر هذ9 	لحلقة في جريد] >	لشر^ 	أل�سط< في #مضا�.
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مثل تلك 	لكتب، P� سألَتهم عن شي� منها �جدَ عندهم مثل 
	لنبع 	لمتدفِّق، �P� كا� سؤ	لك عّما لم يجد�9 في 	لكتب جّف 
	لنبع �عجز 	للسا�، كأنهم يفّكر�� بالذ	كر] ال يكا��� يستعملو� 
يفهمو�  	لشباD، فال  بينهم �بين  ما  	نقطع  Pنه قد  ثم  	أل�ها�، 

عنهم �ال يصلو� Pلى 	لقد#] على Pفهامهم.
�لم تكن قد �صَلت Pلى بغد	� 	لر�r 	لجديد] 	لتي نفخها 
	هللا في 	لشباD على يد 	لشيخ حسن 	لبّنا. ��P	 كا� 	هللا يبعث لهذ9 
	ألّمة كل مئة سنة من يجّد� لها �ينها، �0 َمن ينفض عنه ما لحق 
 �0 	ألعد	�   xمّما حا� �يغسله   ،�	لُمْحَدثا  hلبد	 غبا#  من  به 
ُيلِصقو9 به من 	لكيد �	الفتر	�، �يرقِّق 	لقلوD 	لمؤمنة 	لتي قست 
لّما طاx عليها 	ألمد، فإ� 	لشيخ حسن 	لبنا هو مجّد� هذ	 	لقر�. 
	لصبا عند خالي  	لحّب في 	هللا، �#فقة  Pّال  به من صلة  لي  �ما 
ُمِحّب 	لدين 	لخطيب في �0	خر 	لعشرينيا، في 	لمطبعة 	لسلفية 
في شا#h 	الستئنا{ في باD 	لخلق. عرفته من تلك 	ألياc، �0نا 
	لشيخ   يأِ Pليها �هو خا#~ منها(١). �لم  	لعلوc �	خًال  في �	# 
حسن بشي� من 	لعدc، فال َيخلق شيئًا من غير شي� Pّال 	هللا 	لذ� 
 hلشجر]، تتفّر	 h. �لكن ما جا� به كجذ�له: >ُكْن< فيكو xيقو
	ألغصا� عنه �تستمّد منه، �يستمّد هو من 	لجذ�#؛ لوالها لما 

كا�، لكنها مخفّية ال ُتر� �هو 	لبا�� للعيا�.
�مّمن مّهد له 	لطريق �0مّد9 بأسباD 	لوصوx جماعا سبقو	 

______________________
(١) �لك ألنه �خلها قبل 	لنظاc 	لجديد 	لذ� 	شتر� لدخولها 	لشها�] 

	لثانوية، �كر �لك في مذّكر	ته #حمه 	هللا.
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Pلى 	لدعو] Pلى 	هللا في هذ	 	لعصر بألسنتهم �بأقالمهم �بصحفهم، 
0مّثل لهم �ال 0ستقريهم، منهم: محب 	لدين 	لخطيب، �محمد 
#شيد #ضا، �قبلهما 	لشيخ محمد عبد9، �منهم 	لمشايخ 	لذين 
0خذ عنهم حسن 	لبنا 	لعلم �0 >	لطريق<، �لكن 	هللا 	ّ�خر له هذ9 
	لَمكُرمة ليفو5 بها �ليكو� ثو	بها في صحيفة حسناته، �0مّد9 	هللا 
بقّو] 	إليما� �ُحسن 	لخلق �نفا� 	لفكر �طالقة 	للسا� حّتى كا� 

ظهو#ها على يديه.
من  يمتا5  ال  مغمو#   Dشا �هو  	لبنا  حسن  	لشيخ  عرفت 
0قر	نه 	لشباD، �عرفته �قد �0فى على 	لغاية �بلغ 	لذ#�] �صا# 
 xلبلد، فما تبّد	َعَلم � Dلشبا	 cماP #0قو� #جل في مصر؛ صا
علّي �ال بّدلت 0سلوبي معه. كنت 0كّلمه خاليًا كما كنت 0كّلمه لّما 
عرفته x�0 مّر] في 	لمطبعة 	لسلفية، فإ�	 كّنا 0ماc 	لناM كّلمته كما 

ينبغي 0� ُيكلَّم مثله(١).

لذلك  فإ�  	لعر	^   Dطّال Pلى  	لدعو]   xصو� 0بطأ  �لئن 
0مامي   :Dلطّال	 بين  	ليهو�  	لكبير من  	لعد�  0سبابًا: منها �جو� 
	لذين  	لثانوية  	لشها�]   Dطّال بأسما�  #سمية  قو	ئم  سّت  	آل� 
َعب 	أل�بية �ثال�  كنت �0ّ#سهم في تلك 	ألياc، ثال� منها للشُّ
للشعب 	لعلمية، في كل شعبة نحو ثمانية �ثالثين طالبًا. لو كنتم 
	ليهو� في   Dلطّال	نسبة  	0سما�هم لتعرفو تسمحو� لي لسر�

______________________
 xفصو<  Dكتا في   >cإلسال	 Pلى  	لدعو]  >طر^  مقالة  في  تجد��   (١)

Pسالمية< حديثًا �	فيًا عن 	لشيخ حسن 	لبنا �عن �عوته (مجاهد).
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علمية  كل شعبة  في  كا�   .Dلطّال	  hمجمو Pلى  	لعلمية  	لشعب 
نحو خمسة �عشرين طالبًا يهو�يًا من 	لثمانية �	لثالثين طالبًا 	لذين 
تشتمل عليهم 	لشعبة! تعرفونهم بأسمائهم: Pيلياهو شوP ،hيلياهو 
#�بين، سليم ساسو�، مينو� مير عز#	، يهو�	 منشي، شمعو� 
حسقيل،   ��	� 0فر	ييم،  يوسف  Pسحق،  ناجي  ها#��،  نسيم 

موشي عز#	... �0مثاx هذ9 	ألسما� 	لمنكر].

يفرقو�  بغد	�  	لناM في  	لمدّ#سين �ال كا�  كّنا نحن  �ما 
-من كرc نفوسهم �طيب شمائلهم- بين يهو�� �مسلم. ما كا� 
يضيع عليهم شي� من حّقهم، بل كانو	 يأخذ�� عشر] 0ضعافه ثم 
يسرقو� حّق غيرهم، فلما قامت على 0#� فلسطين هذ9 	لد�لة 
�تتعّد�  0مو	لهم  �تسر^  0#ضهم   Dلعر	 لتسلب  	لظالمة  	آلثمة 
على حّريتهم �كر	متهم، ال بقوتها �بأسها، فما كا� 	ليهو� 0بد	ً 
 c�0لي ُنبل �شهامة، بل بقّو] َمن يقو 	قّو] �ال كانو� M0ُ�لي بأ
�#	�ها يحميها �يقويها على باطلها �يمّدها بما يزيد عد�	نها. لّما 
قامت هذ9 	لد�لة نسو	 تلك 	لمعاملة 	لتي كّنا نعاملهم بها �	لتي لم 
يجد�	 مثلها من 0مة من 	ألمم، �	نضّمو	 Pلى ��لة Pسر	ئيل. 0نكر�	 
فضلنا كما جحد 0جد	�هم فضل 0جد	�نا! �هذ9 هي 0خال^ 	ليهو� 
في كّل 5ما� �مكا�، 	ليهو� كّلهم ال 	لصهيونيو� فقط، ال فر^ 

بين يهو�� �صهيوني، تتبّدx 	لثياD �ال يتبدx َمن فيها.
0على  سّكانها   hمجمو Pلى  بغد	�  في  	ليهو�  نسبة  �كانت 
يكا�  ال  	لمر�   �P حّتى  	لعاَلم،  في  	لنسب  0على  من   �0 نسبة، 
يستطيع 0� يشتر� سلعة يوc 	لسبت! كانت 	لوظائف 	لمالية في 
 �0 0ظّن  	لعتيق خا� قديم  	لجسر  بغد	� عند  0يديهم، �كا� في 
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	سمه خا� 	لباشا، فيه -كما فهمت- ِكبا# ُتّجا# 	لجملة �	لصّر	فو� 
�0هل 	لعملة �كثير منهم، كثير جد	ً من 	ليهو�.

0يامهم،  في  	لعاَلمين  على  0جد	�هم  من  ناسًا  	هللا  فّضل 
�0عطاهم 	لنبّو] �0عطاهم 	لُملك �جعلهم 0صحاD 	لدين، فبّدلو	 
	لدين �قتلو	 	لنبّيين، �	فتر�	 على 	هللا 	لكذD، �	#تكبو	 كل نقيصة 
يمكن 0� يرتكبها Pنسا�. �من نقائصهم 0نهم �هبو	 Pلى Pسر	ئيل 
�P	عة Pسر	ئيل �يستمع منها  يفتح  َمن كا�  لها علينا.  قّو]  فكانو	 
	لموّشحا �	ألغاني، ال سيما 	لقديمة منها كأ��	# عبد9 	لحامولي 
�محمد عثما� ��	�� حسني (	ليهو��)، علمو	 0� هذ	 كله من 
ُشعبة  يقوc على  �	لذ�  	لعر	^.  	لذين هاجر�	 من  	ليهو�  عمل 
فّنه #	�ية  ن من  	لموسيقى في �P	عة Pسر	ئيل �	حد منهم، متمكِّ

.cكّل يو h	سمه ُيذ	 �لم 0َُسّمِه فإ �P ،�أللحا	حافظ لقديم 
�	لمقاما 	لعر	قية ينبوh غزير من ينابيع 	لموسيقى 	لعربية 
 	ليوc، �هي تزيد على 	لعشرين مقامًا، �قد 0ضا{ Pليها مقاماٍ
	لموسيقى  	لسبق في  	لذ� حا5 قصب  	لقبانجي  جديد] صديُقنا 
	لشرقية في مؤتمرها 	لذ� ُعقد في مصر سنة ١٩٢٣ على ما �0كر. 
�للمقاما قو	عد �0صوx، تبد0 بمقّدمة قصير] يتبّين منها مالمح 
لكني  	لموسيقى،  علما�  من  0نا  فما  	سمها  0عر{  �ال  	لنغمة، 
0عرفها، �0عر{ 0� 	لمقاما منها 	لمقيَّد] 	لتي يكو� لها طريق 
يتصر{  عنه، �مطَلقة   xُيعَد 	لنغما ال  بين  	لتنقل  في   cمرسو
فيها 	لمغني. �هم ال يقولو�: "غّنى 	لمقاcَ 	لفالني" بل يقولو�: 

."cلمقا	قر0 "
*   *   *
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عن  0تكّلم  كنت  �قد  	لطريق.  عن  خرجت  لقد  عفوكم، 
	لشباD لم 0َكد 0جد بينهم 0ثر	ً لرمضا�(١)، �من 0ين يأتيهم 	لتأثر 
به �	لعلما� ُمنَزُ��� ال يعرفو� مشكال 	لشباD ليد	��ها. �هل 
يمكن �صف 	لد�	� قبل تشخيص 	لد	�؟ �ما نر	9 	ليوc في بعض 
شباD 	لعر	^ من عو�] Pلى 	لدين فقد نشأ بعد 	ألياc 	لتي 0تحّد� 
عنها، �كا� -�	لشها�] هللا- بعمل 	لصديق 	لد	عية 	لشيخ محمد 
محمو� 	لصو	{، بعد �لك 	لحين بأكثر من عشر سنين، �سيأتي 

خبرP 9� شا� 	هللا.
�0خلها.  بلد  كل  في  #جلي  على  0مشي   �0 0حّب  �كنت 
	لرشيد، عند   h#لى �خر شاP 	لمركزية  	لثانوية  فكنت 0خر~ من 
	لباD 	لشرقي، �ما بعد 	لباD 	لشرقي Pّال شا#h على 	متد	�9 لم 
يكن قد ُعبَِّد يومئذ �ال ُسكن 	سمه شا#h 0بي نو	M. فكّنا نؤّمه 
بعض 	لعشايا، فنجلس مجلسًا ما في 	لمجالس 0جمل منه منظر	ً، 
�نأكل طعامًا ما في 	لمآكل 0شهى منه طعمًا. 	لمجلس عند �جلة 
عند 	ألصيل، �	لطعاc 	لسمك 	لَمْسقو{ (	لمزقو{). ُيخِر~ لك 
فينّظفها �يضعها   ،Dلما� �هي حّية تضطر	 	لصّيا� 	لسمكة من 
على 	لجمر 	لمتوقد بحيث تكو� سقفًا له، ثم يأتيك بصينية عليها 
0نو	h من 	لخضر مّما 0عر{ كالبقد�نس �	لكّر	� �ما ال 0عر{، 
�يأتيك بالخبز قد ُخبز 	آل�. �لكّل بلد 0كلة شعبية، �هذ9 0كلة 
بغد	� 	لتي يقوx 	لمصريو� عن مثلها: Pنك تستطيبها حّتى تأكل 

______________________
(١) 	قر0 مقالة >صو#] سو�	� من بغد	�< 	لتي نشرها علي 	لطنطا�� سنة 

١٩٣٧، �هي في كتاD >بغد	�< (مجاهد).
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كّف  في  Pصبع  بقي  ما   cلكال	 هذ	  صّح  �لو  بعدها!  0صابعك 
Pنسا�.

من  0كثر  يعلو  بنا�  طوله  على  	لرشيد   h#شا في  يكن  �لم 
	لبنا�  تحتمل  ال  #خو]  قالو	  كما  	أل#�  أل�   ،طبقا ثال� 
-لوال  	لفيضا�  عند  	لما�  فنر�  �جلة   c0ما نقف  �كّنا  	لعالي. 
يصل  يكا�  	لنهر-  جانَبي  على  	لقائمة   D	لتر	 من  	لسد��  هذ9 
لتاجر  بنا�  تلك،  0يامنا  ُشّيد على   xٍعا بنا�   x�0� Pلى صد�#نا. 
�0كر 0� 	سمه حّسو. 0قامه كما قالو	 على قاعد] �	سعة من 	ألبر^ 

(	إلسمنت 	لمسّلح). 
	لثانوية  من  0خر~  	ألسو	^،  �سط  0مشي  0حيانًا  �كنت 
�حيث  	لكتب   hُتبا حيث  	لسر	�،  سو^  على  فأمّر  	لمركزية 
سو^  تجا#]  لكّل  فيكو�  	لبضائع   xتتبّد ثم   ،	لمكتبا 0كثر 
خاّصة بها. �منها سو^ كنت 0قف فيه فأحّس 0ني في حديقة 5هر 
متعّد� 	أللو	�، فيه 0قمشة حريرية ملّونة. �قريب منه سو^ 	لبّلو# 
�	لتحف �	ألنو	ُ# 	لساطعة 	لقوية تبر^ من خالx بّلو#9 �تحفه، 

فيكو� لذلك منظر بهيج.

�	ألسو	^ كّلها مسقوفة، ال يحّس َمن فيها حّر 	لشمس �ال 
يجد بلل 	لمطر، حّتى 0نتهي Pلى سو^ 	لفّضة حيث 0جد ُعّماًال 
بِلحى طويلة جد	ً، 0صحاD هذ9 	للِّحى يسّميهم 	لناM >	لصبة<. 
عربًا،  �ال  مسلمين  ليسو	  فهم  >	لصابئة<،  	لكلمة  0صل  �لعّل 
يتو	#ثونها  غيرهم،  	لدنيا  في  يعرفها  ال  بمهنة  ينفر���  �لكنهم 
بينهم ال يعّلمونها Pّال 0بنا�هم، هي 	لكتابة �	لنقش على 	لفّضة. 
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ُتعطيهم ما شئت من صو#] �0 كالc تختا#9، فتأتي من 	لغد فتأخذ 
�لك على حلية من 	لفّضة �0 على �نية. �	لكتابة ال تّمحي 0بد	ً، 

على �ّقة في 	لصناعة �جماx في 	لشكل.

جز هذ9 	لطر^ كلها فلم 0َكد 0جد Pّال مالمح ضئيلة من 
#مضا� ال تكا� تبين. كنت 0#� #مضا� في مسجد 	إلماc 	ألعظم، 
	لسنو�.  0ثٌر ما محته من نفسي هذ9  	لمسجد  �لرمضا� في هذ	 
�كنت (�ال 50	x) 0حّب سماh 	لتال�] بالنغمة 	لعر	قية، �0جدها 
عن  �0بعد  	أل�	�  في  �	لقّو]  	لرجولة  �Pلى   hلخشو	 Pلى   D0قر
	لميوعة �	لتكسر. �لكّن عيب كثير مّمن سمعت من �0لئك 	لقّر	� 
	لحر�{  �	لتجويد هو مخا#~  	لتجويد.   c0حكا ُيتِقنو�  0نهم ال 
�	لتفخيم  	لترقيق   �0 �	أل�	ُ�  �	لميم،  	لنو�   c0حكا� �	لمد�� 
�Pعطا� 	لحر�{ حّقها. فهم يطّولو� 	لمد�� حّتى تجا�5 حدها 
�ُيظِهر�� 	لنو� 	لتي يكو� حّقها 	إلخفا� (�من 	لقّر	� 	لمشهو#ين 

من ُيظِهر 	لنو� في مو	ضع Pخفائها كالشيخ عبد 	لباسط).
�من 	لمفا#قا، بل من 	لمقا#فا، 0نه ُعلِّق في 	لمد#سة 
Pعال� بوجوD 	لمحافظة على 	لصياc �مر	عا] حرمة شهر #مضا� 
 �منع 	لمجاهر] باإلفطا#، مع 	لتهديد بالعقاD 	لشديد. فأخذ
	لعظمة)  مظهر  �0حمد  	لعطا#  (0نو#  	هللا  #حمهما  �مظهر  0نو# 
�لك  0مضى  من  غرفة  عن  فسألنا  	لمعا#{   [#	5� Pلى  ��هبنا 
	إلعال�، فدخلنا عليه فرّحب بنا �0حسن 	ستقبالنا قبل 0� يعر{ 
مقصدنا من 5يا#تنا، �قاx: "تريد�� قهو] �ّال شا�"؟ قلنا: لقد 
	لمحافظة  �طلبت  	هللا،  ُيرضي  بما  قمت  0نك  لك  لنشكر  جئنا 
على 	لصياc �مر	عا] حرمة شهر #مضا�. فخجل �0طر^ بر0سه، 
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�تركنا9 ��خلنا على 	لمدير 	لعاcّ (�0 �كيل 	لو5	#]) �هو 	لرجل 
	لصالح 	ألستا� خليل Pسماعيل فحّدثنا9 بما كا�.

ما كا� في بغد	� من مظاهر 	لدعو] 	إلسالمية Pّال حفلة سنوية 
في �كر� 	لمولد ُتقيمها جمعية 	لشّبا� 	لمسلمين، ��#�M في 
	لمساجد ال يكا� يحضرها 0حٌد من 	لشباD. �لم يكن يعمل �	ئبًا 
في مجاx 	لدعو] Pّال 	ألستا� 	لطائي، �كانت له مجّلة كّلما عطلوها 
0خرجها باسم �خر، �لقد كتبت عند9 مقاال كثير]، �كنت 9#�50 

.xلحا	ليه P فنتشاكى �نتباكى �نأسف على ما �صلت
*   *   *

 �#	� Pلى   �عو �مشق  Pلى  	لصيف  في  #جعت  �لّما 
فيها  فيها غرفة كبير]  	لَخْيَضرية (	لخضيرية) �كانت  (�كانت في 
 cإلسال	 Pلى  	لدعو]   xمجا في  	لعاملين   �عو عربي)  مجلس 
من 0صحاD 	لصوفية Pلى 0#باD 	لسلفية، لم 0غا�# منهم 0حد	ً، 
 xلخطبا�، �من #جا	لُوّعا� �	لى P أل#بعة	هب 	لمذ	من فقها� �
 ،جمعية 	لهد	ية 	إلسالمية �#جاx جمعية 	لتمّد� �باقي 	لجمعيا
فحّدثتهم عّما #0يته في 	لعر	^ �حّذ#تهم مثل �لك 	لمآx. �قلت 
طريقَته  منكم  0حٌد   xيبّد  �0 0#يد  ال  0نا  طويل:   cكال بعد  لهم 
 Dلبا	 	هذ �ً؛ هو 0	حد	يغّير مشربه، �لكْن 0#يد شيئًا � �ال 0�
	لمغَلق P� �فَعته يد �	حد] لم ينفتح، فإ� 	جتمَعت عليه 	أليد� 
	لكثير] فتحته. �	لذ� 0#يد9 هو 0� نتعا�� ال 0� يعمل كلٌّ �حد9. 
�	قتر	حي هو 0� ُتنتخب لجنة فيها ثالثة منكم ير	قبو� 	ألحد	�، 
فإ� #�0	 ما يمّس 	إلسالc كا� عملهم 0� يبلغوكم به فقط. هذ	 هو 
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�حد9 عملهم، فمن 	قتنع منكم بوجوD 	لعمل عمل على طريقته 
 M#ّلمد	لجمعة، �	 cلخطيب يذكر �لك في خطبته يو	0سلوبه: �
يعر� له في حلقته، �	لمعّلم يذكر9 لتالميذ9 في مد#سته، �كل 
 Dقلم �0 كانت له صلة بأ#با 	� �ليه 0صحابه، �من كاP حد ينبِّه	�
	ألقالc �0صحاD 	لصحف عمل على 	لكتابة فيها �0 �فع Pلى �لك 
0صحابها، �من 	ستطاh 0� ير	جع 	لو5ير 	لذ� يقد# على 5P	لة هذ	 
	لمنَكر �هب Pليه (�حد9 �0 مع �فد يختا#9) فشرr له 	ألمر �طلب 

منه Pنكا# 	لمنكر.
�	نُتخبت 	للجنة �كا� فيها ثالثة، �كلهم بحمد 	هللا 0حيا�، 
0حسن 	هللا ختامهم، �هم 	ألستا� محمد كماx 	لخطيب �	ألستا� 

	لشيخ ياسين عرفة �علي 	لطنطا��.
*   *   *

0ما 	لر�r 	لقومية فكانت قوية عا#مة، على 0� 	نقالD بكر 
صدقي 0ضعفها قليًال �صا# لألكر	� فيها كلمة. �سيأتي �كر �لك 

مفصًال عند 	لحديث عن نقلي Pلى ثانوية كركو�.

*   *   *
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-١٠١-
Pيو	� كسر� �>ُسّر َمن �0#<

كنت يومئذ شابًا، ال �5جة لي �ال �لد، �ال D#ََ0 لي في 
لهو 0#تا� 0ماكنه �ال شغل من 0شغاx 	لدنيا 0سعى �#	�9، فكا� 
�قتي كله للمطالعة �للتد#يس. كنت مع 	لطّالD �	ئمًا، في غرفة 
	لد#M �في 	لفرصة بين 	لد#سين، �في 	لطريق Pلى 	لبيت بعد 
كتب  على  �0ّلهم  يسألونني،  بي  يحّفو�  يلحقونني،   .M�#لد	
تكن  �لم  فيها.   	�kقر فيما  ليناقشوني  Pلّي  يأتو�  ثم  فيقر�kنها 
سّني تزيد كثير	ً على 0سنانهم، فلقد كنت على عتبة 	لثالثين �كا� 
Pّال بضع سنين. �يكو�  بيني �بينهم  	لعشرين، فما  0كثرهم فو^ 

معنا غالبًا 0نو# #حمه 	هللا، �هو َسنيني (�0 في مثل ِسّني).

�سألتهم مّر]: 0ين Pيو	� كسر�؟ قالو	: قريب. 

�لم �0ِ# 0نهم في هذ	 على طريقة 	لبد� في بو	�� 	لشاc؛ 
�P	 قالو	 قريب �0 قالو	 على #مية حجر يكو� 	لمكا� على مسير] 
يوc �0 0كثر ساعا 	ليوc! قلت: �كيف لنا بالذهاD؟ قالو	: نحن 
نذهب معك، نركب من 	لباD 	لشرقي. �هم يلفظو� 	لقا{ جيمًا 
معّطشة (�بعض 	لعرD يلفظونها كافًا فا#سية، �0هل 	لشاc �مصر 
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يجعلونها همز]). �0 0نهم قالو	: من 	لباD 	لشرجي!

�لّما �صلنا بغد	� 0نا �0نو# 	ستوقفنا عربة، فقلت لصاحبها: 
خذنا Pلى محّل َنِز9، فقاx: تر�حو� باD شرجي؟ فحسبته يسخر 
مّنا �يشتمنا ألنه �كر باD 	لشر~، �كا� تكو� بيننا معركة لوال 

0نه كا� �كيًا فأ�#� �قاx: 0عني 	لباD 	لشرقي.

خرجنا من 	لباD 	لشرقي، �لم يكن عند9 يومئذ بنيا� كثير 
Pّال في حّي 	لبتا�يين حيث تقوc بعض 	لبيو 	ألنيقة، ثم مشينا 
بين صّفين من 	لنخيل Pلى 	لهنيد�، �كا� فيه 	لمعسكر 	لبريطاني 
	لذ� صا# -بعد- معسكر 	لرشيد. �عبرنا نهر �يالي، 0حد #�	فد 
�جلة، �هو يمّر في حد	ئق 	لرستمية 	لتي لم 0َ# مثلها Pّال قليًال، 
 xئقها �جما	ترتيبها �في #�عة حد في سعتها �في جمالها �في 
0شجا#ها، كأنها 	لقناطر 	لخيرية في مصر. �كا� فيها �	# 	لمعّلمين 
	لريفية 	لتي كا� يدّ#M فيها #فيقنا 0حمد مظهر 	لعظمة #حمه 	هللا، 
	ألثر� �صفي 5كريا #حمه 	هللا، �هو  	لز#	عّي  	لعالِم  �	ألستا� 
صاحب 	لكتاD 	لعظيم >جولة 0ثرية في شماx سو#ية<، �قد كا� 
عند� فضاh مني، �فّتشت عن نسخة 0خر� له فلم 0جدها، �يا 

ليت بعض 	لناشرين يعو� Pليه فيطبعه.
حو	��  من  حا�ثة  �قعت  	لريفية  	لمعّلمين   #	� �في 
0كثر مر��	تنا �تضحياتنا  �، �ما  تد�َّ لم   	لتضحيا �	لمر��	
	لتي لم ندّ�نها فنسيناها. P� �جلة 	#تفع ماkها في Pحد� 	لسنين 
في   Dلطّال	� 	ألساتذ]  فاجتمع  	لغر^،  على  بغد	�  ��0شَكت 
�	# 	لمعّلمين 	لريفية، �	ستعّد�	 لكسر نهر �يالي ليفيض عليهم 
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فينقذ�	 بذلك بغد	�، �لو هلكو	 في سبيلها.
*   *   *

بّرية ما فيها شي� حّتى طلعت  مشينا بعد �يالي طويًال في 
علينا قرية سلما� با�، �0 سلما� 	لطاهر، 	لقائمة على قبر سلما� 
	لفا#سي ~، تلوr على حاشية 	ألفق َتِضح(١) �تغيب، ثم تبيّناها 
�	ضحة �#0ينا قّبة مسجدها، �#0ينا بجانبها بنا� ضخمًا كأنه جبل. 
	لفا#سي، �هذ	  قّبة سلما�  َمن معي: هذ9   xقا فقلت: ما هذ	؟ 

Pيو	� كسر�.
متهّدمًا  عاليًا  طاقًا  Pّال  نجد  لم  	إليو	�  Pلى  �صلنا  �لما 
 ،�جد	#	ً شامخًا متصّدعًا 0حسب 0� علّو9 عما#] من سبع طبقا
�هو مائل ميًال خفيفًا جد	ً بحيث يستطيع 	إلنسا� 0� يتسّلقه �P	 مد 
يدP 9لى �جّر]ٍ فيه (�هو مبني باآلجر كسائر 0بنية 	لعر	^) فتثّبت من 

قّوتها فأمسك بها، �نقل قدمه من �جّر] Pلى 0خر� 0على منها.
 xلجبا	بن 	#، �0نا 	لجد	 h0قطع ثالثة 0#با �صعد �كد
 Dلطّال	 بأحد   	�P� �على سفوحه،  قاسيو�  بين صخو#   نشأ
يصيح بي من 	أل#�: يا  0ستا�، يا  0ستا�! يريد 0� 0لتفت حّتى 
	لناM بحجم طيو#  تلّفتُّ �نظر تحتي �#0يت  فلما  يصّو#ني. 
0سقط.   �كد نفسي،  على  0عي  0ُعد  �لم  #0سي   #	�  cلحما	
�لكن 	هللا h��0 في 	إلنسا� �خير] كامنة من 	لقّو] يستخدمها عند 
	لشد	ئد، فنزلت �0نا ال 0شعر كيف نزلت فما �عيت Pّال �0نا على 

	أل#�.
______________________

(١) َ�َضَح َيِضُح مثل َ�َعَد َيِعُد.
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	لر5	^  	لجليل 	ألستا� عبد  بقليل كا� صديقنا  �قبل �لك 
	لسنهو#� (	لذ� عملت معه 0نا �	ألستا� نها� 	لقاسم في بعض 
كما  صعد  قد  كا�  	لقاسم)  �#حم  	هللا  #حمه  	لقانونية  	للجا� 
 xلنز�	 يُعد يستطيع  فلم  	لطا^،  صعد حّتى صا# على سطح 
�لم تصل 	لساللم Pليه، �	هتّمت 	لحكومة به فجا�k	 بطيا#] �0لو	 
ليتمّسك  	لحباx، �جعَلت تحوc فوقه �تدنو منه  منها سّلمًا من 
بالحبل فال يستطيع، �مّر ساعة طويلة، �	لناM مز�حمو� على 
ثم  	لطيا#].  Pلى  بالحبل فسحبو9  0مسك  ينظر��، حّتى  	أل#� 

�كلو	 َمن يمنع 	لناM من صعو� 	لجد	#.
لزيا#تنا لإليو	�، فمن  	لعظمي  	لهيكل  قلته هو  	لذ�  هذ	 
باللحم �	لشحم، البسًا ثيابه متحليًا بحليته، �جد  0#	�9 مكسو	ً 
�لك في مقالتي في >	لرسالة< في 	لعد� 	لصا�# يوc ١٢ �� 	لقعد] 

١٣٥٥هـ(١).
*   *   *

 (١٩٣٦-١٩٣٧)  cأليا	 تلك  في  	لعر	^  في  تكن  �لم 
يومئذ  �كانت  	لعالية،  	لمعّلمين  مد#سة  فيها  كا�  Pنما  جامعة، 
�هذ	  فر�عها.  تكتمل  �لم  Pنشاkها  يتّم  لم  	لتأسيس  طو#  في 
	لمركزية  	لمد#سة  فمنه  فرنسا،  	لمد	#M موجو� في  	لنوh من 
للفنو�  >	لبوليتكنيك<  �مد#سة   (x	سنتر  xيكوP) للهندسة 
	لهندسية 	لعسكرية، �كانت شها�] Pحد	ها 0على #تبة من 	إلجا5] 

______________________
>بغد	�<   Dكتا في  	لمنشو#]  كسر�<  Pيو	�  >على  مقالة  �هي   (١)

(مجاهد).
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(	لليسانس)، �0 هكذ	 كانت على عهد� بها.
�ّ#ست في �	# 	لمعّلمين هذ9 مع عملي في 	لثانوية 	لمركزية 
��	# 	لعلوc 	لشرعية، �كا� من 0ساتذتها 	لصديق 	لدكتو# كامل 
صليبا  جميل  �	لدكتو#  	لعجالني  منير  �	لدكتو#  �هو  عّيا�، 
�قبلهما 	لدكتو# نجيب 	أل#منا�5 من �0	ئل 	لذين حملو	 شها�] 

	لدكتو#	] في سو#يا، �0 قبل 0كثر من خمسين سنة.
�لكن  	لمعّلمين،   #	� عن  للحديث  	آل�  0كتب  �لست 
	لنفس،  في  	ألثر  عميقة  	أل#�  على  	لمد�  قصير]  عن سفر] 
�جد بين �0#	قي مقالة عنها. ال 0نقل لكم 	لمقالة فهي في مجّلة 
	لثامن صفر ١٣٥٦، فمن كا� عند9  >	لرسالة< عد� يوc 	إلثنين 
 يقر0ها(١). �لكن �خذ فقر	  �0 hستطا	لرسالة< 	مجموعة من >
منها فأضعها خالx كتابتي 	آل� عنها. �	لحقيقة �	حد] فيما نشرُته 
 Dثيا 	لتفّضل (�0   Dثيا 0كتبه 	آل�، كالبنت في  	لمقالة �ما  في 
تلبس  0ال  	لضيو{.   xستقبا	  Dثيا في  نفسها  	لبنت  هي  	لد	#) 
لضيوفها 0جمل 0ثو	بها �تأخذ 0فضل 5ينتها؟ بلى، �P� كانت ال 
تبّدx جسدها �ال طولها �ال لو� عينيها �ال شكل 0نفها �شفتيها. 
كذلك 	لكاتب، ُيلبِس 	لحقيقة من غالئل 	لخياx �من 0#�ية 	لبيا� 
ما يجّملها به �يحّسنها، �لكن ال يبّدلها. فإ� 	�5	� 	لتز�يق ��صل 
>	لماكيا~< Pلى 	لحّد 	لذ� يكا� ُيخفي حقيقتها (فال يبد� منها Pّال 
قناh 	لتجّمل 	لتي قّنعوها به، �ال تكا� ُتعَر{ Pّال بقامتها �مشيتها 
�حركاتها، يستدxّ بها 	لناظر عليها �ال يتأكد منها �ُيكِمل بتخّيله 

______________________
(١) �هي مقالة >ُسّر َمن #�0< 	لمنشو#] في كتاD >بغد	�< (مجاهد).
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بعيد-  من  -�لو  يشبه  شيئًا  كا�  ببصر9)  منها  ير	9  	لذ�  �تذّكر9 
	أل�D 	لرمز�.

*   *   *
لما 	جترr 	لمعتصم هذ9 	لسّيئة 	لتي جّر �0يالها 	لوسخة 
	لمسمومة قر�نًا على تا#يخنا، �	ستقدc غلما� 	ألتر	� �	تخذهم 
�#عه �حصنه �جعل عليهم 	عتما�9، ��ّللهم حّتى عاثو	 في بغد	� 
	لمعتصم يشكونهم،  	لناM، �هب 0هل بغد	� Pلى   	���� فسا�	ً 
فلما لم يسمع منهم هّد��9 بالحرD، فقاx: �كيف تحا#بونني؟! 
كأنه يريد 0� يقوP x� 	لجيش معه �	لسالr في يديه �	لماx تحت 
0مر9. قالو	: نحا#بك بِسهاc 	ألسحا#. قاx: �ما سهاc 	ألسحا#؟ 
طاقة.  بها  لي  ما   Dهللا حر	� هذ9   :xقا عليك.  	هللا  ندعو  قالو	: 
��عدهم خير	ً، ��هب فبنى >ُسّر َمن #�0< �نقل جنو�9 �حاشيته 

Pليها.
فيا 0يها 	لمظلومو� في 0#جا� 	أل#�، يا من َقو� عليهم 
	لخسف، �طغى  باأل�� �سامهم  �نالهم  �ينهم  عدّ�هم �عدّ� 
فيهم �بغى حّتى ظّن 0� 	هللا غافل عّما يعمل. 0قوx لهؤال�: ما لكم 
نسيتم هذ	 	لسالr؟ �لما�	 ال تحا#بو� بسهاc 	ألسحا#، بعد 0� 
تبذلو	 جهدكم في 	لعو�] Pلى �ينكم �	لقياc بما �0جبه 	هللا عليكم 

من جها� عد9�ّ �عدّ�كم؟
*   *   *

0نا مولع بالوقو{ على 	آلثا# ألني 0حّس 0مامها كأني عشت 
عمر� �عمر غير�، 0تصّو# كأني مع َمن مضى، 0تخيلهم كيف 
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0عيش  	آلثا#،  من  �#	�هم  خّلفو	  ما   �#0 حين  يعيشو�  كانو	 
تا#يخهم كأنني ُعد Pليه، فإ� 	لتا#يخ 5ما� �مكا� �ناM، 0ّما 
	لزما� 	لذ� مضى فال يعو�، �0ما 	لناM 	لذين ماتو	 فال يرجعو�، 

�لم يبَق Pّال 	لمكا�؛ فأمكنة 	آلثا# هي �0عية 	لتا#يخ.
لقد #0يت 	ألهر	c �0عمد] َبْعَلَبّك �َتْدُمر �بابل، �0كثر 	آلثا# 
في  	لدين  قطب  �منا#]   cإلسال	 قّو]  مسجد  �#0يت  	إلسالمية. 
�هلي، �#5 قصر شا#لما� في �خن (0كس ال شابيل)، �عرفت 
	آلثا# 	لعمر	نية 	لباقية في مصر �	لشاc �غيرهما، في 	ألمو� �قّبة 
	لصخر] �مسجد عمر�، �في 	لمد	#M �	لقالh �	ألسو	# في كثير 

من 	لبلد	�. لكن ما #0يت مثل >ُسّر َمن �0#<.
P� 	لمد� تخرD بالحر�D �بالزالx5 �باألحد	� 	لطبيعية 
�	لبشرية، تخرD شيئًا بعد شي� بعد 0� تكو� قد عاشت حّتى 
ماتت   �0# َمن  ُسّر  �لكن  	لبِلى.  منها   xنا� 	لشيخوخة  �0#َكتها 
سنة  �خمسو�  	لخمسين،  تكمل  لّما  شاّبة  �هي  ماتت  فجأ]؛ 
في عمر 	لمد� خمس ساعا من عمر 	إلنسا�. ما 0عر{ مدينة 
ماتت مثلها فجأ] Pّال بومبي (في Pيطاليا) لّما ثا# بها بركا� فيز�{، 
فغّطاها بلحا{ من 	لحمم بر� فتجّمد فُدفَنت فيه حّية، فصا# قبر	ً 
لها. لقد لبَثت تحته حّتى ُكشف عنها 	لغطا� بعد قر�� �قر��، 
فعا� كما كانت �لكن بال #�r: 	لذ� كا� قاعد	ً في �	#9 مع 
	مر0ته ظهر كما كا� حين نزَلت عليه حمم 	لبركا�، �	لذ� كا� 
في  يغتسل  �	لعا#�  طريقه،  في  �	لماشي  �ّكانه،  في  يشتغل 

َحّمامه! �كذلك ُيبَعث 	لناM يوc 	لقيامة على ما ماتو	 عليه.
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�0لحقني  مسلمًا  َتَوّفني   Dّ# 	إليما�.  على  0ِمْتنا  فاللهّم 
بالصالحين، �P� لم 0كن منهم.

�	لذ� نّقب عن >ُسّر َمن #�0< �كشفها للناM هو هرسفلد 
	لسنة �بعض ١٩١٢   xفيها سنة ١٩١١ طو 	لذ� حفر  	أللماني 
لم  �ثا#نا   �0 	لعجب  0فليس من 0عجب  0ستا�9 سا#.  بإشا#] من 
يبحث عنها �لم يكتشفها لنا Pّال غربا� عّنا؟ P� في جو	# �مشق 
قريتين هما َمْعلوال �َجَبْعدين؛ هاتا� 	لقريتا� �حدهما ��� 0هل 
لهجة  	لسريانية  �	للغة  	لسريانية،  	للغة  تتكلما�  جميعًا  	أل#� 
من 	للغة 	آل#	مية. فما فّكر 0حد مّنا في �#M هذ9 	للغة �معرفتها 
حّتى جا� مستشر^ شاDّ من �خر 	لدنيا، من 0لمانيا، 	سمه #	يخ 

ليد#سها!
0ما P� هذ9 	آلثا# لو كانت لغيرنا لًحرثت هذ9 	لبقاh حرثًا، 
ثم 0ُخرجت كنو5ها فمأل نفوMَ 0هلها ِعّز] بماضيهم، ثم كانت 

لهم 0جنحًة يطير�� بها في معا#~ 	لعال� في مستقبلهم.
ليس  �لكن  �جالًال،  ِعْلمًا �مجد	ً  	أل#�  هذ9  تحت   �P

.xلجال	لمجد �	لعلم �	فوقها َمن يحفل 
*   *   *

 #	�  Dطّال كبا#  من  قافلة  في   >�0# َمن  >ُسّر  Pلى  سرنا 
	لمعّلمين 	لعالية في بغد	�، �معهم 	لدكتو# كامل عيا� �0نا، فجزنا 
	لفضا�. #0ينا  	لكاظمية، ثم 	ستقبلنا  Pلى  	لنهر  باألعظمية �عبرنا 
على طريقنا جسر	ً قائمًا �حد9 في 	لفال] �	 قناطر ثال�، عليه كتابة 
ظاهر] تدxّ على 0نه ُبني في �0	خر 	لعهد 	لعباسي على نهر ُ�َجيل 
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ليسقي مدينة َحربي. فتلّفتنا حولنا فإ�	 	لنهر قد جّف، �	لمدينة قد 
تتقّدc �نحن  	نقضى. ��P	 بال� 	هللا  	لعباسي قد  ُمحيت، �	لعهد 

0حيانًا نتأخر �نرجع Pلى 	لو#	�.
سرنا بعدها قليًال فطلعت علينا >	لَمْلوّية< على حاشية 	ألفق، 
�هي منا#] جامع 	لمتوّكل، عالية تبد� من بعيد كالصرr 	لهائل. 
Pيفل  �بر~   Mلقد	 عَلم  	لصخر]  قّبة   �0 كما  	لبلد،  عَلم  �هي 

عالمة با#يس �تمثاx 	لحرية عالمة 0مريكا.
ثم بلغنا 	لنهر فعبرنا9 ��خلنا قرية كبير] هي سامّر	�، نستريح 
في مد#ستها ساعة بعد مسير] ثال� ساعا في 	لسيا#]. ثم �لجنا 
	لتا#يخ، يصحبنا معّلمو 	لمد#سة 	لذين �0لونا من 0يا�يهم   cحر
�0#�نا من كرمهم �حسن 0خالقهم ما �0كر9 لهم بالشكر بعد هذ	 
	لزمن 	لمديد، فلوالهم ما #0ينا شيئًا �ال عرفنا من 0ين ندخل �0 
نخر~ في هذ	 	لعالم 	لو	سع. هذ	 ما كا� في تلك 	ألياc، �لعلهم 
�ضعو	 	آل� عند 	آلثا# �0ّال� �طبعو	 مطبوعا ُترِشد 	لسائحين، 

ألنه عاَلم، ألنه شي� عظيم.
 	لسيا#	  Mبمقيا كيًال  �عشرين  خمسة  من  0كثر  سرنا 
(بالكيلومتر	~) �ما قطعنا Pّال نصف 	لبلد من 	لمسجد 	لجامع Pلى 
	لد�# 	لعليا؛ هذ	 كله نصف 	لبلد �على 	لضّفة 	ألخر� مثله! �0نا 
لم 0ستطع 0� 0تصّو# كيف كانت هذ9 	لبّرية 	لو	سعة 	لتي يضّل فيها 
	لبصر مدينة عامر]، �كيف كا� 	لناM يقطعونها، �0� بين �0لها 
��خرها كما بين x�0 بغد	� 	ليوc ��خرها، بل كالمسافة بين طرَفي 

	لقاهر] �0 0مثالها من 	لمد� 	لكبر�.
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لو  جد	ً،  كبير  �هو  	لجامع.  	لمسجد  #0ينا  ما   x�0 كا� 
لوسعها  فيه  يومئذ)  #0يناها  (كما  	لحاضر]  سامر	�  قرية  ُ�ضعت 
�فضل عنها. لم يبَق منه Pّال 	لسو#، �هو مبنّي من 	للبِن تدعمه 
من ظاهر9 0بر	~ مستدير]، ��#	� 	لسو# 	لمنا#]، �هي ُتعر{ عند 
#] (من لو� يلو�). سّلمها من ظاهرها  	لناM بالملوّية، �0 	لمد�َّ
ليس فيه �#جا، �لكنه طريق حلز�ني ملتو، عريض في �0له 
0#بعًا  0نا   ثم يضيق في 0عال9، مؤلف من سبع طبقا. صعد
منها ثم �	# #0سي فلم 0ُعد 0ستطيع 	لصعو�، �بلغ Pخو	ننا �معهم 
	لدكتو# عيا� �#�تها، �0خذ�	 صو#] لهم من 	أل#� �هم �	قفو� 

في 0عالها.

كل   xطو لتقويتها،  حديثًا  0قيمت  مربعة  قاعد]  �تحتها 
ضلع من 0ضالعها 0#بعو� متر	ً. �	#تفاh 	لمنا#] قريب من خمسة 
	لمسجد   منا#	 تحا��  بعلّوها  تكا�  0نها   �0 متر	ً،  �ثمانين 
في  طولو�  	بن  جامع  منا#]  غر	#ها  على  ُبنيت  �قد   !c	لحر	
َ�َ#جها من ظاهرها. �بينهما   �0 0نها ملوّية مثلها بل  	لقاهر]، ال 
نحو خمس �0#بعين سنة فقط. ثم ُتركت هذ9 	لصفة في 	لمآ�� 
�	تُّخذ لها سّلم من جوفها، ثم تفّننو	 فيه، ففي مسجد تنكز في 
�مشق منا#] لها سّلما� ال يلتقيا�، يصعد 	لصاعد من 0حدهما فال 

ير� 	لناx5 من 	آلخر.

تركنا 	لمسجد �سرنا في جهة �	حد] لئّال نضل �سط هذ9 
	لتر	D، كانت قبل ١١٥٠ سنة  	ألطالx، �كا� حولنا تالx من 
 x0نقاضًا حو بلغنا  بها حّتى  فجزنا  فخمة،  عامر] �قصو#	ً   ً	#��
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سو# كبير 0خبَرنا معّلم 	لمد#سة 0نها 0نقا� قصر c0 عيسى بنت 
	لو	ثق (�	لو	ثق هو 	لخليفة 	لعباسي 	لذ� جا� بعد 	لمتوّكل). 

�عال بنا على تّل عاx �قاx: 	نظر�	. فنظر فلم P #َ0ّال برية 
�	سعة ال شي� فيها، فقاx: 0معن 	لنظر ��ّقق في 	أل#�. ففعلت 
فر0يت تالًال صغير] منتظمة على شكل ��	ئر متقاطعة على نمط 
�0نا  فقلت  �خر9.  بصر�  ُيدِ#�  ال  ما  Pلى  يمتّد  بديع،  هندسي 
0كثر من خمسة  	لخيل  فيه  ميد	� تجر�   :xقا ما هذ	؟  مشد�9: 
�ال{ متر، فال تغيب عن عيَني 	لخليفة �هو يرقبها من هنا، من 

مرقبه 	لعالي.

كأنه -من  �ثا# سو#  بلغنا  	ألطالx حّتى  نمّر على  �مضينا 
سعته �	متد	�9- سو# مدينة. قاx �ليلنا: هذ	 قصر 	لخليفة. �لم 
يكن قصر	ً �	حد	ً �لكنها قصو# عد� منها 0كثر من عشر]. فسرنا 
خاللها في طريق مبلَّط، ال تز	x �ثا# بالطه ظاهر] �قد مّر عليها 
نحو 	ثني عشر قرنًا، فجعلت 0تخيل كم مشى على هذ	 	لطريق 
من خلفا� �0مر	� �كم شهد من جالx �جماx، حّتى بلغنا 	لقصر 

	لصيفي للمتوّكل.

0ّ� نظاc للتهوية في عصر ما كا� فيه كهربا� �ال مر	�r �ال 
مكيفا؟ كّنا فو^ 	أل#� نكا� نهلك من حر	#] 	لشمس، فلما 
بل  	لنسيم،  	لظل �سريا�  بر�  فوجدنا  Pلينا،   rلر�	  �ّ#ُ نزلنا 
 M#ّ�0 لتي كنت	لمتوكل 	لبِْركة، بِركة 	لقد 0حسسنا بالبر�. �فيه 
 	لطالD قصيد] 	لبحتر� فيها فآخذ ما قاx على 0نه من مبالغا
�جلة  تظّل  حّتى  	لبركة  هذ9  تبلغ   �0 عسى  فما  �Pّال  	لشعر	� 
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كأ�  	لليل  في  تبد�  �حتى  �تباهيها،  تنافسها  منها،  >كالَغير�< 
بت فيها؟ لقد ِقْسُت قطرها قياسًا تقريبيًا بُخطا� من �0له  سماً� ُ#كِّ
Pلى �خر9 فإ�	 	لقطر نحو مئَتي متر، كما قاسه 	لبحتر� من قبل، 
�لكن 	لبحتر� لم َيِقْسه بالمتر فما كانت قد ُعرفت 	ألمتا#، �لم 
يِقْسه بالذ#	h فالذ#	h مقياM ميت �كّل ما في عاَلم 	لشعر حّي، 

َمك! لقد قاسها بالسَّ

لُِبْعِد مـا بيَن قـاصيهـا ��	نيهاال يبلُغ 	لّسَمُك 	لَمحصوُ# غايَتها

بالما�   �	متأل  عا� لو  تكو�  فكيف  جاّفة،  �هي  هذ	 
ُمجِريها<؟ �قامت  َحبِل  ِمن  فيها �فو�9 >كالَخيِل خاِ#جًة  تنصّب 
لر0يت   ��P َمغانِيها<؟(١)  �P	 الَحْت   >	آلنِساِ  بيو 	لما�   xحو

0كثر مّما قاx 	لبحتر�.
Pيو	�  على شكل  مبنّي  �هو  	لكبير،  	إليو	�  في  �قفنا  ثم 
خاشعين  صامتين  �قفنا  0صغر.  كا�   �P� 0جمل  �لكنه  كسر�، 
	إليو	�  نتخيل هذ	  ُيد#� مد	ها،  تتقا�فنا عو	طف ��كريا ال 
�كم ُعِقد فيه من مجالس، �كم �قف فيه من ملو�، �كم ُكتب 

______________________
(١) من قصيد] للبحتر� فيها:

َمغانيهايا َمن #�0 	لبِْرَكَة 	لَحسناَ� ُ#kَيَتها الَحْت   	�P  �	آلنِساِ
ُتناِفُسها َكالَغير�  �جَلَة   ُxبا في 	لُحسِن طَْو#	ً �0َطو	#	ً ُتباهيها؟ما 
ُمْعَجَلًة 	لماِ�  ُ�فوُ�  فيها  َكالَخيِل خاِ#َجًة ِمن َحبِل ُمجريهاَتْنَحطُّ 
سائَِلًة 	لَبيضاُ�  ُة  	لِفضَّ َمجا#يهاكأّنما  	لَسبائِِك َتجر� في  ِمَن 

(مجاهد).
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فيه من تا#يخ 	لسؤ�� �	لنصر. Pنا نتخيل هذ	 	لقصر كيف كا� يعّج 
�ُنبِصر   	ألصو	 نسمع  كّنا  Pننا  حّتى  بالحّب،  �يفيض  بالحيا] 
�نشهد  	لخليفة  نر�  كأننا  �نحّس  	لعطر!  عبق  �نشّم  	أللو	� 
مجالس 	أل�D �	لغنا�. كم عا  في هذ	 	لمكا� من عو	طف! 

كم خفَقت فيه من قلوD! كم 	متأل بالحيا]!
P� في هذ	 	لقصر من 	لذكريا 	لتي تحتويها هذ9 	لجد#	� 
بالعجب   لجا� به  حّدَثت  لو  ما  	لبا#�  	للبِن  �هذ	  	لخرسا� 
	لشعر  فنو�   cُ0قد  xألطال	 �0خبا#  	لديا#   x	سؤ  �P  .Dلُعجا	

	لعربي، �هو 0صد^ هذ9 	لفنو�.
*   *   *

�خرجنا من 	لقصر �نحن نحّس كأننا قد خرجنا من 0نفسنا، 
�	نتقلنا من 	لعاَلم 	لشعر� 	لساحر Pلى عالم 	لحقيقة 	لوعر 	لبا#�. 
�مر#نا على ُجّب �	سع للما� خّبرنا َمن معنا 0� بعض 	لجاهلين 
من 	أل�ّال� �	لتر	جمة يّدعو� بأنه سجن �يختلقو� عنه 	ألكا�يب. 
�هؤال� 	أل�ّلة �	لتر	جمة بال� 50#^، ُيفِسد�� تا#يخنا �يشّوهو� 
عيسى،  مئذنة   Mلنا	 يسّميها  منا#]  0مّية  بني  جامع  في  ماضينا؛ 
 :rلسيا	بالفرنسية لبعض  xجمة يقو	لتر	سمعت مّر] 0حد هؤال� 
 ،hليسو 	لرشيد  ها#��  بن  	لوليد  بناها  	لتي  هي  	لمنا#]  "هذ9 
�لذلك ُسّميت منا#] عيسى"، �هؤال� 	لسياr يكتبو� في �فاترهم 

ما يقوx فينشر�نه على 0نه كتاD علمي عن 	لشر^ �0هله!
�لقد قر0 مّر] لكاتبة فرنسية 5	# �مشق �كتبت كتابًا عنها 
قالت فيه: "�يخر~ 0هل �مشق كل مسا� لزيا#] قبر 	لنبي في مّكة، 
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ثم يرجعو� لينامو	 في بيوتهم"! �ما قبر 	لنبي في مّكة، �ال مّكة 
في �مشق، �ال يخر~ 0هل �مشق �ال يدخلو�، �لكن 	لحماقة 

0لو	� �	لجنو� فنو�.
*   *   *

ليس  �لكن  	أل#�،  تمأل  كثير]  �ثا#نا   �P 	لقّر	�،  0يها  يا 
فيها مثل >ُسّر َمن #�0<، ألنها لم تِعش Pّال مد] قصير]، ثم #حل 
ساكنوها عنها فبقَيت كما كانت. فيا 0يها 	لقر	�، قولو	 لمن يز�# 
	لعر	^: ال تنَس 0� تر� �ثا# >ُسّر َمن #�0<، فإنه P� فاتك مر�ها 

لم تجد في 	آلثا# مثلها.
*   *   *
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-١٠٢-
>قّصة< 	نتهت بنقلي Pلى 	لبصر]

يرفع  	لذ� ال  هو   Dلمهذ	 	لولد   �0 �نحن صغا#  عّلمونا 
ضّم  0مامهم  قعد   	�P� 	لكبا#،  مع  كا�   	�P 	أل#�  عن  بصر9 
 ،xُيسأ يتكلم حّتى  Pلى بعض �0حنى #0سه �لم  0عضا�9 بعضها 
�P� ُسئل خفض بالجو	D صوته، �كّلما نطق بجملة 0عقبها بقوله 
>سيد�<، �P� قابل كبير	ً قّبل يد9 �#فعها Pلى جبينه. ثم تعّلمنا في 
	لمد#سة 0� 	لمسلم يكو� 0بد	ً عزيز 	لنفس مرفوh 	لرM0 جريئًا، 

P� تكّلم 0سمع.

�0 0نهم �ّجهونا �جهتين متعا#ضتين، فكا� علّي 0� 0مشي 
Pلى 	لو#	� �0نا 0تقدP cلى 	ألماc، �0� 0صعد نا5ًال �0نزx صاعد	ً.

قلت  -كما  كا�  فلقد  عصرنا؛  من  صو#]  �لك  في  �كّنا 
لّما   Dلعر	 بمثله  مّر   ،xحا Pلى   xحا من   xنتقا	 عصر   -مّر	
حملو	 	إلسالc ففتحو	 به 	لبلد	�، �مّر به 	لر�ما� لما 0خضعو	 

0مة 	ليونا�، �ال تز	x 	ألمم تمّر بمثله في كّل 5ما� �مكا�.

كّنا في عزلة عن �0#ّبا، عزلة ماّ�ية �فكرية، لم ُنِشد حضا#] 
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مثل حضا#] 0جد	�نا �لم نقتبس مّما شا� غيرنا. كا� بيننا �بينهم 
يدخل  فرجة  فيه  كا�  بل  	إلغال^  محَكم  يكن  لم  �لكنه   ،Dبا
علينا منها بعض 	لجديد، فكا� مّمن سبقونا قليًال َمن ناx نصيبًا 
(كا� ُيَعّد يومئذ كبير	ً) من جديد �0#ّبا. كا� منهم من �#M في 
Pسطنبوx �من �#M في فرنسا �Pنكلتر	، �لكن هذ	 	لنفر 	لقليل 
لم يكن له 0ثر ظاهر في حياتنا. فلما كانت 	لرّجة 	لكبر� ١٩١٤ 
حّركت هذ	 	لباD بيننا �بينهم، فلما 	نتهت 	لحرD سنة ١٩١٨ 

ُفتح 	لباD على مصر	َعيه.
من هنا ظهر في مجتمعنا 	ال��5	~: في 0ساليب 	لحيا] �في 
طريق 	لتفكير �في كثير من 	لمظاهر. �كّنا نحن 	لذين تلّقو	 منه 
�0	خر  في   ١٩١٨ سنة  في  كّنا  �0مثالي  ألنني  	أل�لى،  	لصدمة 
في  0حيانًا  	ال��5	~  من  تر��  ما  هنا  فمن  	البتد	ئية؛  	لمد#سة 
به  �تمّسك  	لقديم  على  محافظة  بين  ما  سلوكي:  �في  تفكير� 
 cبالعلو xشتغا	عنه، �0خذ بالجديد �حماسة له. �ما بين  hفا��
عليها   xقباP� �0خو	تها  �	لتجويد  �	لحديث  	لفقه  من  	أل5هرية 
�تتّبع  به،  �عناية   Dأل�	 على  حر¡  �من  لعلمائها،  �مال5مة 

لقديمه �جديد9 �0ساليب 0هله �مذ	هب ُنّقا�9.
 c0يا  cلشا	في مصر � 	0نشؤ� لّما  0نهم  نتج عن �لك  حّتى 
عنها  0قصوني  �شعر9،  نثر9   ،Dلأل�  �مؤسسا لجانًا  	لوحد] 
�قالو	: هذ	 شيخ فقيه. �لما 0ّلفو	 	لمجالس 	لفقهية 0بعد�ني عنها، 

�قالو	: هذ	 #جل �0يب!
�ما 0قوx هذ	 0سفًا على ما ضاh علّي منها، ال �	هللا. �لو 
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	لعمل  علّي  يأبى  طبعي  أل�  �لك  منها،  لهربت  Pليها  �عوني 
	لجماعي، Pّال 0� 0ُ�عى Pلى خطبة 0خطبها �0 محاضر] 0لقيها �0 
 Dلى حزP نتسبت في حياتي	�0 0ُبديه ثم 0مضي في سبيلي، �ما #
عن  ما عملته عملته �حد� صا�#	ً  �ال جمعية �ال هيئة، �كل 
Pيماني �قناعتي، فإ� �	فق ُخّطة قوc كنت معهم في هذ	 	لعمل 
�حد9 	لذ� �	فق ُخّطتي، فإ� 	نقضى 	لعمل 	لمشتَر� مضيت في 
طريقي �مضى كّل �	حد منهم في طريقه. كالذ� يريد 0� يسافر 
من مّكة Pلى 	لشاc فير	فق من يريد 	لسفر Pلى 	لقاهر]، يمشي معه 
في 	لطريق 	لمشتَر� من مّكة Pلى جد]، ثم يتابع كّل منهما طريقه 

Pلى غايته.

على  0َبّي  باللطف  طر�  0نني  طبعي  في  	هللا  #ّكب  �مّما 
	لعنف، فمن جا�ني من باD 	للين �	لمساير] �	لرفق غلبني، �من 

جا�ني من طريق 	لتحد� �	لمكاسر] نا5لته فكسرني �0 كسرته.

ببغد	�  x�0 عهد�  	لمركزية  	لثانوية  M#ّ�0 في  �لما كنت 
�خل علّي 	لصف (	لفصل) يومًا شاDّ في مثل ِسّني �0 يكبرني 
قليًال. �كا� من عا�تي في �#�سي 0� h�0 	لباD مفتوحًا، فمن 
شا� 0� يدخل �خل �من 0#	� من طّالبي 0� يخر~ خر~، ال 0منعه 
 Dكتا 	لطالب  فتح  �لو  بالعصا.  Pلّي  يستمع   �0 على  0جبر9  �ال 
	لكيميا� في �#M 	أل�D، بل لو قر0 قّصة من 	لقصص لما قلت 
له شيئًا، ما كنت 0منع Pّال شيئًا �	حد	ً هو 0� ُيحِد� 	لطالب صوتًا 
يعّكر علّي صفا� �#سي، فإ� لم يكن منه صو َفَعل ما 0#	�، مّما 

ال يحّرمه شرh �ال قانو� �ال ُعر{.
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حسبت هذ	 	لشاDّ 0حد 	لذين يدخلو� ليستمعو	، �لم يكن 
عليه، فقعد في �خر 	لصف   ّxِسّن �ال هيبة �ال شيَ� فيه يد 	�
�مضيت في �#سي، �#0يته قد 0خر~ �فتر	ً صغير	ً فجعل يكتب 

فيه فقلت: حريص على 	لفو	ئد يدّ�نها لئّال ينساها.
عا�تهم  على   Dلطّال	 لحقني  �خرجنا   M#لد	 	نتهى  فلما 
Pلى غرفة 	ألساتذ]  	نتهينا  فلما  يمشو� معي، �مشى هو معهم. 
#جعو	 ��خلت فدخل هو معي، �	فتتح 	لقوx بالثنا� على �#سي 
	لذ� سمعه �على مقاالتي 	لتي قاP xنه كا� يقرkها في >	لرسالة<. 
عّما  0قوله، أل� من سألني  ما   xلحا	 مثل هذ9  في  0جد  �0نا ال 
0عرفه 0جبُته، �َمن حّياني حّييته، �من شتمني شتمته، 0ما 	لذ� ال 
ينطق Pّال بمدحي فما�	 0قوx له؟ 	للهّم Pّال كلما 	لشكر 0عيدها 
�0كّر#ها، �ال 0تمّنى Pّال 0� يخّلصني 	هللا من هذ	 	لموقف 	لذ� 

#0	9 (Pلى 	آل�) 0َشّق 	لمو	قف علّي.
عقل  �0نه  مني،  تمّكن  �0نه  بمدحه  خّد#ني  0نه  ظّن  فلما 
لساني بالحيا� عن جو	به قاx: 0عّرفك بنفسي، 0نا 	لدكتو# فال� 

من مصر، 	لمفّتش 	الختصاصي لّلغة 	لعربية.
�0حسست 0نه مّد باللقب صوته �نصب عند9 قامته، ��	نى 
�0	مر9  ُيلقي   �0 يريد  	لذ�  	لقائد  �قفة  ��قف  حاجَبيه  بين  ما 
فُتطاh. �0نا مهما حا�لت 0� 0#ّ�� نفسي على طاعة 	لمفّتشين 
�	لرkسا� ال 0ستطيع، �0جدني مدفوعًا �فعًا ال ُيقاP c�َلى 	لمنا5لة 
�Pلى مجابهة َمن يأمرني �ينهاني مستعليًا، بما يكرP ،9ّال 	ثنين من 
	لمفّتشين �	لرkسا�؛ 	أل�x: َمن كنت 0#� له 	لفضل علّي بعلم 
�0 سّن �0 تجِربة، كالمفّتش مصطفى تمر 	لذ� كا� 0با 	لتعليم في 
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سو#يا #حمة 	هللا عليه، �	لذ� كا� 0ستا�نا �0ستا� َمن هم قبلنا، 
�كّنا �نحن معّلمو� 0مامه تالميذ، نسمع منه كل يوc جديد	ً من 
	لعلم ال نعرفه �0 خالصة تجِربة في 	لحيا] لم نمّر بمثلها. �	لثاني: 
َمن يجي� باللطف �	أل�D �	للين، ال ُيشِعر� بأنه فوقك �0� له 

عليك سلطانًا.
�لم يكن هذ	 	لمفّتش 	لذ� �خل علّي �	حد	ً من 	لصنَفين، 
�0 كذلك بد	 لي. �بد0 ُيلقي علّي مالحظاته فاستمعت Pليها ظاهَر 
للنز	x �للصد	�P� ،c	 هي مالحظا شكلية ال  	لضيق مستعد	ً 
يزيدني 	تباعها �ال ينقص مني 	إلعر	� عنها، �0 0نها ال تضّر 
�ال تنفع، �Pنما هي 0شيا� حفظها من 	لكتب 	لتي كا� يد#سها في 
	لجامعة في فرنسا ترجمها �حملها معه �جا� يصّبها على #0سي.

فلما 0طاx لم 0عد 0حتمل، �قلبت له ظهر 	لمجّن �سخنت 
	لمتنّبي.   xقا كما  ْخنا<  	لسُّ 	لبا#َ�  ُنْتبِع   Mٌ0ُنا >�نحُن   :xلقو	 له 
�	فترقنا على خال{، �P� حا�x 0� يعو� قبل 	لفر	^ Pلى 	لمالطفة 

�Pلى Pصالr 	ألمر بيني �بينه فما نجح في محا�لته.
0خًا  لقيت  كّلما  0نا   	�P� �#�سي،  Pلى   �عد �تناسيته 
�	لعر	قيين،  منهم  	لسو#يين  بغد	�،  في  	لمدّ#سين  Pخو	ننا  من 
فإ�	  0سابيع   �مّر 	لمفّتش.  هذ	  �بين  بينه  خال{  عن  حّدثني 
نحن نتلقى كتابًا صغير	ً طبَعته �5	#] 	لمعا#{ �بعثت تو5ّعه علينا 
بها  بعث   �0	مر �نصائح �توجيها فيه  	لعربية،  معشر مدّ#سي 
	لعالي<! فغضبنا   Dلبا	 هذ	 	لرجل �0نزلها علينا من فو^، >من 
�	جتمعنا عند 	ألستا� محمد مهد� 	لجو	هر� 	لشاعر، �كا� من 
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في جريدته  	جتمعنا  	لمفّتش،  هذ	   ��0 نالهم  	لذين  	لمدّ#سين 
	لتي َسّماها >	النقالD< �تكّلمنا في 0مر هذ	 	لمفّتش، �بّث كّل 
من Pخو	نه ما لقي منه �عر� 	لُخّطة 	لتي ير	ها للرّ� عليه �	لنيل 
منه. فقلت للجو	هر�: 0نا 0كتب قّصة �تيك بها غد	ً، �0عد� 0نها 
ستطير9 من 	لعر	^ (�كا� 	لسفر بالطيا#] قليًال في تلك 	ألياc) فهل 

تنشرها كما هي؟ قاx: نعم، 0نشرها.
فكتبتها �حملتها Pليه، �ُنشر كما هي في عد� ١٩ من �� 
	لحجة سنة ١٣٥٥هـ. �0نا 0ُِقّر 	آل� (بعد تسع �0#بعين سنة) 0ني 
ظلمته فيها �0ني 0سأ Pليه، �0� 	لقّصة 	لتي كتبتها كانت هجاً� 
ال نقد	ً �كانت للتشّفي �	النتقاc ال لإلصالr. �غضب �طا# Pلى 
مصر، �غضب معه كثير من Pخو	ننا 	لمدّ#سين 	لمصريين، �P� لم 
0مّسهم بشي� فيما قلت �ما كا� كالمي Pّال عليه �حد9، �لكنهم 
غضبو	 معه. �بقي نفر منهم على موّ�تي لم يشا#كوهم غضبهم، 
�كا� من هؤال� 0خي �صديقي عبد 	لمنعم خّال{، �كا� منهم 
	لرحمن  عبد  	لمفو�)  �5يرها   �0) مصر  سفير  	لكبير  	ألستا� 
	لسّن  فا#^  بيننا من  ما  بيني �بينه على  	لوّ�  	تصل  	لذ�   ،c	عّز
فهو من  منه،  �	لمنزلة �	لمقاc، �كنت 0شهد مجالسه �0ستفيد 
بيٌِّن  	لفكر،  	ليوc، �هو مفّكر عميق   Dبعر  cليو	  Dلعر	 0عر{ 
قبل  (ليبيا)(١)   Dلغر	 طر	بلس  في  	لطليا�  جاهد  	لبيا�،  #فيع 
	لحرD، �حسبكم 0� من كتبه كتاD >بطل 	ألبطاx<، �هو 0جو� 

.cلسال	لصال] �	عليه  xلرسو	مختَصر 0عرفه في شمائل 
*   *   *

______________________
(١) كا� 0سالفنا يدعونها >لوبية<.
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�0نا من 	لقديم مبتلى باأل#^ �طوx 	لسهر، لذلك 0ناc شطر 
نومي بعد صال] 	لفجر، �لذلك 0جعل حصصي �مو	عيد 0عمالي 

ما 	ستطعت بعد 	لساعة 	لعاشر].
فجئت 	لمد#سة في موعد� �لم 0علم بما كا� قبل �صولي. 
 �	لذ� كا� 0� 	لو5	P- [##ضا� لإلخو] 	لمصريين �ألنها �جد
Pنه  قلت  حين  بالعر	^،  مّس  فيها  جملة  كتبتها  	لتي  قصتي  في 
عر� شها�ته على جامعا 	لشر^ �	لغرD فأبتها �لم تقبلها Pّال 
بإنها� عقد� �تسفير�. �بعثت  	لعر	^- فأصد# 	لو5	#] قر	#	ً 
به Pلى 	لمد#سة �0نا ال �0#�، �علم به Pخو	ننا 0نو# �غير9 �سمع 

.Dلطّال	به 
�0#	� 0نو# 0� يجزيني بما كنت فعلته في مكتب عنبر قديمًا 
سنة ١٩٢٩ يوc قر#�	 طر�9 0سبوعًا، �قد تقّدc خبر �لك في هذ9 
 .cبيو �يومًا  بموقف  موقفًا  مثله:  موقفًا  مني  فوقف   ،	لذكريا
فأثا# 	لطّالD ��هب Pلى 	ألستا� 	ألثر� (�كا� هو ملجأنا عند 
كّل ضيق �َمْفزعنا عند كل ُملّمة)، فانتصر لي بإخالصه 	لمعر�{ 
�حماسته �علّو منزلته في �5	#] 	لمعا#{. ثم �هب 0نو# Pلى 	لشيخ 
طه 	لر	�� (�كا� يعمل مع 	لشيخ #ضا 	لشبيبي، #ئيس مجلس 
	ألعيا�) فكّلمه في 0مر�، فألقى 	لشيخ 	لشبيبي �	لشيخ 	ألثر� 
 Dلطّال	لكبا# �ثو#] 	بثقلهما كله في كّفتي، فاجتمع شفاعة هؤال� 
Pلى �5	#]  بيتي ال �0#�، �مشو	  	لذين تركو	 �#�سهم �0نا في 
	لمعا#{ �هي Pلى جو	# 	لمد#سة فاحتّلوها يهتفو� �يصيحو�، 
يريد�� بقائي �Pلغا� هذ	 	لقر	#. ��0شَكت 0� تكو� فتنة، فألقى 
	لو5	#])  (�0 �كيل   cّلعا	 	لمعا#{  مدير  	لفاضل  	لرجل  عليهم 
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 �0� ٍ̂ 	ألستا� خليل Pسماعيل كلمة طمأنهم فيها، 0ّكد لهم 0نني با
 Dستجا	قد  cلبّصا	 	لو5ير 	ألستا� صا�^  عقد� مستمّر. �كا� 

لشفاعة 	لشيخ 	لشبيبي �	لشيخ 	ألثر�، �	نتهت 	لر�	ية.
*   *   *

ُفجعت  قد  �حسبُتني  قبل  من  	ألثر�  	ألستا�   �كر لقد 
�0سفي  عليه  	لقّر	� حزني  �0بّث  	لرحمة  له   x0ستنز فكتبت  به، 
لفقد9، فجا�ني من 	ألستا� 5هير 	لشا�يش من بير� 0� 	ألستا� 
يكتب  ُير5َ^،  حّي  هللا  �	لحمد  	ألثر�   �0 له  0ّكد  5عيتر   c0كر
�ينظم �يحاضر. فمّد 	هللا في عمر9 �5	�9 قّو] Pلى قّوته، �بّلغو9 

سالمي(١).
Pلّي  مكا�  0حبَّ  	لمعا#{   [#	5� في  غرفته  كانت  فلقد 
0ُالc عليه  به من جر0] �ما  0ُ�َصف  ما  بغد	�، �كنت -على  في 
 �0  �0 0� يخفض من صوته  تهّو#- 0سأله كّلما �خلت عليه  من 
ُيغِلق عليه بابه، حينما كا� يتكلم عن 	إلنكليز �َمن يمشي معهم 
فيز�	� كالمًا عليهم، كالمًا صريحًا �	ضحًا ما كنت  �يعا�نهم، 
0عر{ في بغد	� َمن يصدh بمثله. �كا� له 0صدقا� ثالثة ال يكا��� 
(�فرسا�   Mما�� Pسكند#  قّصة  في  	لثالثة  كالفرسا�  يفترقو� 
��ماM في 	لحقيقة 0#بعة بعد 0� 	نضّم Pليهم �	#تانيا�)، �هؤال� 
0يضًا 0#بعة: 	ألستا� 	ألثر� �	ألستا� حسن #ضا مدير 	أل�قا{ 
هاشم  �	ألستا�  	لقاضي،  	لخيا�  	لعزيز  عبد  �	ألستا�   ،cّلعا	

	أللوسي مدير 	لمعا#{.
______________________

 (١) #	جع 	لحاشية في x�0 	لحلقة 	لخامسة �	لتسعين من هذ9 	لذكريا
(مجاهد).
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	ألستا� 	ألثر� هو 	لذ� كا� يحامي عني، في هذ9 	لنا5لة 
Pلى  بي  جا�  	لذ�  �هو  	لعر	^.  في  بي  0لّمت  نا5لة  كل  �في 

	لعر	^، فجز	9 	هللا خير	ً �مّد 	هللا في حياته.
	لذ�  	لعد�   ^#� 	صفّر  �قد  0مامي  	آل�  فهي  	لمقالة  0ّما 
قطعة  	أل�بي  بالميز	�  ُتعتَبر  0نها   فوجد قر0تها  فيه.   ُنشر
نفيسة، قّصة فيها �صف �فيها تحليل نفسي �فيها سخرية تلسع 
لسع 	لزنابير، �لكن فيها بميز	� 	لدين ظُلمًا للرجل، فلقد عرفت 
عند سفر� Pلى مصر (بعد �لك بسنين) 0نه #جل فاضل �0� له 

 .مؤلفا
�0نا 0عتر{ بعد هذ	 	ألمد 	لطويل 0نني ظلمته بهذ9 	لقّصة 
	لمختَلقة 	لمؤ�ية، فإ� كا� حيًا فاسألو9 0� يسامحني �له 	لفضل 
علّي، �P� كا� قد توّفا9 	هللا فأنا 0سأx 	هللا له 	لرحمة �0سأx 	هللا 

لنفسي 	لمغفر].
*   *   *

	نطفأ 	لحريق ظاهر	ً �لكن بقَيت 	لنا# تعّج �سط 	ألنقا�؛ 
سكتو	 عني �تركوني، �لكن 	لمساعي 	لخفّية لبَثت ُتبَذx إلقصائي 
�Pلغا� عقد�. �نجَحت 0خير	ً، �لكن ال بإخر	جي من 	لعر	^ بل 

بنقلي من بغد	� Pلى 	لبصر].

0عر{  فأنا  به؛   ُسر# لعّلي  بل  Pليها،  	لنقل  كرهت  �ما 
	لبصر] من قبل 0� 0#	ها، فلما�	 ال 0#	ها بعد 0� عرفتها؟ P� في 
نفسي 	لكثير 	لكثير من 0خبا#ها، مّما حصلته من مطالعاتي �مّما 
�في  	لعبقر�.  عمر  عهد  على  0ُنشئت  منذ  	لمد#سة،  في  قر0ته 
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كتابي عن عمر (	لمطبوh سنة ١٣٥٢)(١) خبر Pنشائها، Pلى 0نبا� 
	لذ� َخَلف سو^  �0بائها �شعر	ئها �0مر	ئها، �مبا#يا مربدها 
عكا�. قر0 عنها 	لكثير، �كنت في شبابي 0حفظ ما 0قر0. �ال 
يز	x معي بحمد 	هللا 0كثر من نصف هذ9 	لنعمة، نعمة 	لحفظ 	لتي 
	للفظ،  �0نسى  	لمعنى  �0كر   �لكنني صر علّي،  بها  	هللا  0نعم 

�0حتفظ بالخبر �0نسى 	لُمخبر �0 	لَمرجع.

��P	 شكو ضعف �	كرتي 	آل� فإنما 0شكو حين �0كر ما 
كانت عليه، �Pال فأنا 0حمد 	هللا، ال 0نكر فضله �ال 0جحد نعمته، 
فإنني بالنسبة ألمثالي 0قو� �	كر] مّمن 0عر{ منهم، �حسبي 0� 
0كتبه هنا من �كريا مضى عليه 	آل� نحو نصف قر�،  كّل ما 
0كتبه من �هني ال 0#جع فيه Pلى مذّكر	 مكتوبة �ليس معي من 
#فا^ تلك 	ألياc من يذّكرني بما نسيت منه. �Pني كّلما #0يت فيما 
Pليها  يرجعو�  لهم   Pلى مذّكر	 Pشا#]  يكتبه Pخو	ني �0صحابي 
�ينقلو� منها، غبطُتهم �تمّنيت 0� لو كنت مثلهم، ال 0حسدهم 

بل 0َُسّر لهم ��سى على نفسي 0ني لست مثلهم.
*   *   *

0مشي  �هبت  بغد	�   ٌ̂ مفا# 0ني  �تيّقنت  	لرحيل   }50 لّما 
فيها  �كرياتي  مو	ضع  على  0قف  شو	#عها،  0طو{  �حد�، 
�0ّ�عها، كما يصنع كّل عاشق تحمله صر�{ 	لدهر على مفا#قة 
�يا# 	لمعشو^. �كّلما �قفت على مربع عرضت في �هني ما كا� 

______________________
هذ9  من  �	لثمانين  	لثانية  	لحلقة  في  	لحاشية  في  تعليقي  #	جع   (١)

	لذكريا (مجاهد).
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لي فيه من صال، �ما 0خذ منه من ِ�َكر، �ما خّلفت فيه من 
عو	طف، كأنه كتاD 0قر0 فيه فصًال من قّصة حياتي. �لّما �قفت 
على تمثاx 	لملك فيصل (	بن 	لحسين) �كر شيئًا كنت نسيت 
0� 0ضعه في موضعه من هذ9 	لذكريا، هو 0نه لّما ما فيصل 
كانت في 	لشاc #ّنة حز� لموته عّبر عنها كلٌّ بأسلوبه �ُكتبت فيها 

 .مقاال
بالكتابة �	لنشر. �0#	� ناM مّنا 0�  �كنت في بد	ية عهد� 
يلبسو	 ثوبًا ما خيط على مقاM 0جسا�هم، �0� يأكلو	 طعامًا ال 
يصلح لمعدهم �0معائهم �ال يو	فق 0مزجتهم... تقليد	ً لإلفرنج، 
	لبلد  تقليد 	لضعيف للقو�. فسعو	 إلقامة تمثاx له في �مشق، 
	لمسلم 	لذ� ما عر{ 	لتماثيل، �	لذ� لم ُينَصب فيه (Pلى 	آل� 
	لعلما�  فيها   cنا مظلمة  ليلة  في  0ُقيما  تمثاال�  Pّال  	هللا)  بحمد 

	آلمر�� بالمعر�{ �	لناهو� عن 	لمنكر(١).
مّر  (�قد  �مشق  في  جديد]  	إلسالمية   	لجمعيا �كانت 
بكم خبرها في هذ9 	لذكريا)، �كانت لجمعية 	لهد	ية 	إلسالمية 
 Dلم نكن نحتا~ في طبع منشو# �0 نشر #سالة �0 كتا� ،منشو#	
	لمطبعة فنطبعه.  Pلى  Pلى �P� من 0حد، بل نأخذ ما نكتبه #0سًا 
��5َّعته  �طبَعته   >cإلسال	 في  تماثيل  >ال  عنو	نه  منشو#	ً  فكتبت 
جمعية 	لهد	ية 	إلسالمية، تا#يخه غّر] جما�� 	آلخر] سنة ١٣٥٢ 
(�0 قبل 	ثنتين �خمسين سنة) بإمضا� >علي 	لطنطا��، ليسانس 

في 	لحقو^<. مّما قلت فيه (�هو 	آل� بيد�):
______________________

(١) ما 0ظنهما بقيا تمثالين فقط، فحسبنا 	هللا �نعم 	لوكيل (مجاهد).
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�هل ُيعِو5 فيصًال 	لخلو� حّتى تخّلد�9 بهذ9 	ألحجا# 	لصّم 
�هذ9 	لصخو# 	لبا#�]؟ 0ليس باقيًا في 	لقلوD �في 	لتا#يخ؟ 0لم 
تماثيل؟  �ال  لهم  �ال صو#  	لدين   rُعَمر �صال قبله  من  يخلد 
فال تحيد�	 عن نهج سلفكم 	لصالح، �ال تحسبو	 0� هذ9 	لبال� 
لتهديمه،  محمٌد  ُبعث  ما  فيها  ُيبنى   �0 ترضى  	لمسلمة  	لعربية 
�0� يأتي في �خر 	لدهر من ُيطفئ 	لنو# 	لذ� 0ضا�9 محمد عليه 
هل  ثم  0بد	ً.  �لك  يكو�  ال  �	هللا  ال  �0له.  في   cلسال	� 	لصال] 
ضاقت بكم مذ	هب 	لتكريم �لم تجد�	 مأثر] تخّلد�� بها �كر� 
فيصل �تنفعو� بها هذ9 	ألمة؟ 0ال تفتحو� مد#سة تبّث 	لصالح 
من مبا�ئه �تخّلد �كر	9؟ 0ال تشّيد�� باسمه مستشفى؟ 0ال تنشئو� 
باسمه ملجأ �0 مصنعًا؟ 0َغِفلتم عن �لك كله �لم تجد�	 Pّال هذ9 
في  	لمسلمين  بها  �تؤ���  مالكم  بها  تمحقو�  	لصّم  	ألحجا# 

�ينهم؟
	لصال]  عليه  محمد  �ين  في   c	حر 	لتماثيل  نصب   �ّP 0ال 
ثابت  محمد  ��يُن  	لدنيا.   �تغير 	لزمن   xتبد  �P�  ،cلسال	�
0� قلت):  (Pلى  	لهو�...  ينطق عن  	لذ� ال  نبّيه  بقر�نه �بهد� 
فيا 0يها 	لمأل، 0قلعو	 عن هذ9 	لفكر]. ��P	 لم يكن بدٌّ من تقليد 
	لغربيين �	ّتباعهم Pلى >جحر 	لضّب<، فليكن �لك مع غير فيصل 

.(١)cلسال	� ،cإلسال	لمسلم �في غير �مشق حصن 	
*   *   *

______________________
 :تماثيل< في كتاD >مقاال في كلما نريد  0يضًا مقالة >ال  	نظر   (١)

	لجز� 	لثاني< (مجاهد).



٤١

صحبني 	لطّالD �بعض 	إلخو	� Pلى 	لمحّطة ألسافر بالقطا# 
Pلى 	لبصر]. �	لو�	hُ صعب على 0ّ� حاx، �لكن يبد� 0نه 0شّد 
صعوبة عند 	لسفر بالقطا# ألنه يبتعد برفيقك عنك شيئًا بعد شي�، 

كمن يمو مّر	 قبل 0� يد#كه 	لمو 	لذ� ُينهي حياته.

 cأليا	^ من تلك 	لعر	في  �من 	لحّق 0� 0شهد 0� 	لقطا#	
 �P- 0نا ال 0جد� .	لقطا#	 (�0 سنة ١٩٣٧) كانت من 0حسن 
 Mلسيا#] كالمحبو	كب 	# �لقطا# أل	لسفر في 	0متَع من  -سافر
في 	لحاشر] (�0 	لزنز	نة) تتيّبس عضالته فال يستطيع تحريكها، 
�P� كانت تقف 0حيانًا فيخر~ منها فيمشي على #جَليه، �#	كب 
يبقى  	لحّماc لكنه  Pلى  	لطيا#] يستطيع 0� يمشي فيها من مقعد9 
	لطّيا#]  مّر] مضيفَة(١)   Dلركا	 �0الُ�  50عج  فيها. �لقد  محصو#	ً 
 ،Mكؤ� من  تحمل  ما  ُيسقطو�  �يكا���  حولها  من  َيْعد�� 
فغضَبت �قالت لهم: يا �0ال�، Pما 0� تهد�k	 �تسكتو	 �Pما 0� 

تخرجو	 فتلعبو	 >بّر	<. فصا# نكتة.
0ّما #	كب 	لقطا#، ال سيما P� كا� مثل قطا# 	لعر	^ 	لذ� 
	لر	كب) من  	لبصر]، فهو يمشي (�0  Pلى  بغد	�  فيه من  #كبت 
 D	0بو cكلها في مسلك ضّيق 0ما �0له Pلى �خر9 مجتا5	ً 	لحافال
	لدنيا من  فيها �ير�  	لمغلقة، ال يدخلها �ال يؤ�� من  	لغر{ 
نو	فذ 	لممّر. �P� شا� �كا� معه 	لثمن 	لغالي �خل عربة 	لمطعم 
فأكل فيها؛ يأكل �هو ير� 	لدنيا �هي تمّر به �0 يمّر هو بها، كّلما 

______________________
(١) �جو� نسا� مضيفا يسافر� بال محرc �َيبِْتن حيث نعلم �ال نعلم 

.Dلعر	تأباها خالئق � cإلسال	عا�] سّيئة، يحّرمها �ين 
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0كل عشر لقم تبّدَلت 	لمناظر 0مامه. �P� كا� بين #ّكاD 	لد#جة 
	أل�لى فدفع 0جر] 	لمناc فرشو	 له 	لمقعد كله فجعلو9 سرير	ً على 
بأطيب  فنعم  	لنظيفة،  	لبيضا�  	لوسائد �	ألغطية  طوله ��ضعو	 
 	�P نهP لقطا#، بحيث	قد 0لف ضّجة  �يكو �نومة �0هنئها، بعد 0
�قف 	لقطا# 0فا^. �كذلك 	إلنسا� تملكه 	لعا�	 �تسّير9، �من 
0صد^ ما قاx قائلٌ شطُر بيت 	لمتنّبي: >لكّل 	مرٍ£ من �هِر9ِ ما 

تعّو�	< (�P� كا� شطر9 	لثاني 0سخف ما قاx 	لقائلو�)(١).
كانت  طو	ًال  0سفا#	ً  	لقطا#  في  �لك  بعد   سافر �لقد 
كلها متعة �0نسًا، منها 0نني سافر من هانوفر Pلى بر�كسل Pلى 
0مستر�	c، �من جاكرتا Pلى سو#	بايا من طر{ جا�] Pلى طرفها 
	لثاني، �سافر من قبل �لك من حيفا Pلى 	لقاهر] في قطا# ��� 
قطا#	 	لعر	^، �سافر في 0عجب قطا# �0قدمه، 	لقطا# 	لذ� 
>�مشق- قطا#  	لدنيا،  في  له  نظير  ال  	لذ�  	لَعَلم  	لُمفَر�  صا# 

بإحد� عشر]  بينهما  	لمئة كيل (فقط)  يقطع  	لذ� كا�   >بير�
ساعة!

*   *   *

______________________
(١) 	لشطر هو: >�عا�ُ] َسيف 	لّد�لة 	لّطعُن في 	لِعد	< (مجاهد).
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-١٠٣-
من �كريا 	لبصر]

0نه  	لحجر، �0  	لصغر كالنقش على  	لعلم في   �P يقولو� 
يبقى �يخُلد (لو كا� شيٌ� يخلد في هذ9 	لدنيا!)، �لكني طالما 
#0يت نقشًا قديمًا على 	لحجر 	لصلد قد ُمحي، �0 ُمحي 0كثر9 �لم 

يبَق منه Pّال كلما معد��]. 
ليست  بل  على حجر،  نقشًا  ليست  	لبصر]  عن  ��كرياتي 
	لسنين  هذ9  	لذ	كر]  حمَلتها  صو#  هي  �Pنما   ،^#� على  كتابة 
	لطو	x فأضعت على 	لطريق 0كثرها، لذلك 0سألكم 0� تسامحوني 

�P	 عرضتها جملة �لم 0عر� تفاصيلها ��قائقها.
*   *   *

�صلت 	لمد#سة فوجد بابًا كبير	ً عليه حا#M نبيه، فلم 
يفتح لي حّتى عر{ من 0نا �ما�	 0#يد. �لكني عرفت لّما �خلت 
0نها كقبر   �0 	لخلف،  لها جد	# من  ليس  0� ساحتها  	لمد#سة 
 xلثقا	 xألقفا	عليه  �لذ� 5عم َمن #�9 0	لتركي في قونية 	جحا 
�لكن ليس له جد#	�، فمن شا� �	# من حوله فدخل، كما �	# 
	أللما� في 	لحرD 	لثانية حوx خط ماجينو 	لذ� قالو	 Pنه مستحيل 
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.xلشما	فرنسا من  	من بلجيكا فدخلو 	�k^، فجا	الختر	
فلم  فيه،  بالتد#يس  ُكّلفت  	لذ�  >	لفصل<  0عر{  �كنت 
�0خل على 	لمدير كما هو مطلوD من مثلي، بل �خلت 	لصّف 
	لَحّر قد نزعت #�	ئي (جاكيتي)  	لفصل) #0سًا. �كنت من   �0)
�حملته، �َشّمر ُكّمي عن طَر{ ساعد�، كأنني طالب كبير. 
�ال ينبغي للمدّ#M 0� يصنع مثل هذ	، ال سيما في �#�سه 	أل�لى 
قبل 0� يعرفه 	لطّالD �يثقو	 من علمه �فضله، �يثق هو من �0بهم 

معه �	حتر	مهم له، �لكني �0كر ما كا�.
�لقد �قعت لي هنا حا�ثة، سألوني مّر] في مقابلة صحفية 

عن 0طر{ ما �قع لي في حياتي في 	لتعليم فتحّدثت بها.
	لمحاضر] (�كا� هذ	 خطأ  0نني �خلت �سط  بإيجا5  هي 
مني)، فسمعت 	لمدّ#M يوh�ّ 	لطّالD �يوصيهم بَخَلفه (	لذ� 
منه  �لك  فأعجبني  �يمدحه،  عليه  �ُيثني  لهم  �يسّميه  0نا)  هو 
�تقّدمت خطوتين، فصاr بي: يا 5ماx(١)، فين �	خل؟ تأتي في 
�سط 	لمحاضر] �تدخل على هذ9 	لحاx من قّلة 	أل�D! (�0شهد 
�#سك،  تحّضر  لم  0نك  �0ظن   :xقا معه).  كا�  	لحّق   �0 	آل� 
هل تستطيع 0� تلّخص ما قلته 0مس عن 	لبحتر�؟ هيا تكّلم عن 

!xلبحتر� يا 5ما	
مو�5نة  �لهجة  سليمة  بلغة  	لبحتر�  عن  0تكّلم   �0خذ
 xبما قاله هو �ما قا h0ستشهد في كّل موضو ،hحاطة بالموضوP�

______________________
فة عن 	لز	ملة (١) �0 يا حما#، �لعّلها محرَّ
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	لشو	هد. �ُشِد9(١) �تركني  به من  ما 0جي�   rفيه، �0شر  Mلنا	
0تكّلم عشر �قائق �0 #بع ساعة، كانت عينا9 فيها مفتوحتين �شفتا9 
متباعدتين �حاجبا9 مرتفَعين، هيئَة 	لمدهو  	لذ� فاجأ9 ما لم 
يكن يتوقع. حّتى �P	 �قفُت �قفة تنّبه فيها مّما كا� فيه، �قاx: َمن 

0نت �ما 	سمك؟ قلت: علي 	لطنطا��.
�0نا h�0 للقّر	� 0� يتصو#�	 0ثر �لك في نفسه بعد 	لذ� قاله 
 hبذلك، �شا �يتحدثو Dلطّال	لذ� سمعه مني. �خر~ 	عني �

في 	لبلد، فكانت نكتة ُتر�� كما كا� �لك �عاية لي.
*   *   *

	لبصر] سيرتي مع طّالD بغد	�؛ كنت   Dمع طّال �سرُ
0ْمَحضهم 	لنصح �0ُخلص معهم 	لعمل �0#يد لهم 	لفائد]، �كنت 
-لوفر] ما كا� لدّ� يومئذ من معا#{- 0حر¡ على 0� 0نقل Pليهم 
Pلى  يز	x مال5مي  	لذ� ال  	لقديم  Pلّي �	ئي  معا#في كلها، فعا� 
	لر	ئي،  	إل�	عة �في  	ليوc، في خطبي ��#�سي �0حا�يثي في 
�هو 	الستطر	�. ُتذّكرني 	لمسألة بأختها �0 بابنة عّمها، فأكر9 0� 
0ستأثر بها �0ّال 0شا#� 	لسامعين فيها، فينقطع مني 	لخيط 	لذ� 
يربط حّبا 	لموضوh. �0حيانًا 0ستطر� فينتهي 	الستطر	� �0نسى 
	لموضوh 	ألصلي، �هذ	 جّد معي 	آل� بعدما كبر، �لم يكن 

______________________
(١) ُشِد9 من 	ألفعاx 	لتي تأتي مبنّية للمجهوx، مثلها مثل 	ضطُّر �ُجّن 
�	سُتهتر. �عند� #سالة 	سمها >Pتحا{ 	لفاضل فيما ُبني لغير 	لفاعل< 
جمع فيها طائفة منها. فإ� ُ�كر 	لفاعل قلنا 	ضطَّر بفتح 	لطا�: {ثّم 

هم Pلى عذ	Dِ 	لَجحيِم}. َنْضطَرُّ
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في 	ألياc 	لتي 0تكّلم عنها في هذ9 	لحلقة.
�	حد]  غرفة  عليها  �0فّضل  	لفنا�^   xنز� 0حّب  ال  �0نا 
َمر	فقها  تكو�   �0 على  غير�،  يدخلها  ال  مفتاحها  معي  يكو� 
معها (	لمطبخ �	لمرحا� �	لمغسلة). �لقد نزلت 0فخم 	لفنا�^ 
في مصر (0عني 	لقاهر]، ألني لم 5ُ0# 	إلسكند#ية �لم 5ُ0# بلدنا 
طنطا، مع 0ني 0قمت في مصر سنو	 متفّرقا) �في مد� �0#ّبا 
�في بومبا� �في �هلي �سنغافو#] �جاكرتا، �ما 	طمأننت �ال 

سكنت Pلى �	حد منها �ال �هب من نفسي كرهها.
0ستأجرها.   #	� عن  	لبصر]  �صلت   cيو من  فّتشت  لذلك 
فيها  يعمل  له  قريب  �ّلني على  قد  بغد	�  �كا� 0حد 5مالئنا في 
	لمحّطة،  Pليه فاستقبلني في  معّلمًا في 	البتد	ئية 0عزD، �كتب 
�كا� �ليلي �مساعد� (فأنا من صغر� ال 0حّب �خوx 	ألسو	^ 
�ال 0كا� 0شتر� بنفسي شيئًا). فوجد لي �	#	ً عربية، �0سكنُته معي 
على 0� ُيِعّد لي 	لطعاc �يمشي معي P� 	حتجت، �ال 9k5#0 شيئًا 

بل تكو� 	لنفقة كّلها علّي.
0عر{  0حسنها، ال  لعّلها من   �0) عا�	تي  0سو0  P� من  ثم 
	لحقيقة) 0ني 0بقى 0كثر ساعا 	لليل �	لنها# في بيتي، ال 0حّب 0� 
�50# 0حد	ً Pّال �P	 	ضطُر# Pلى 5يا#ته �0 كا� مّمن 0عرفه ��لفه، 
 cلطعا	لى P [لدعو	نا�يًا �ال ملهى. 0ّما  cّk0 ال 0قعد في مقهى �ال�
c في 	لدعو	 طعاc هو 0طيب  فأنا 0فّر منها، ألني 0علم 0نه ُيقدَّ
في 	لعا�] من طعامي في بيتي �لكني 0ُسَلب في 	لدعو	 حّريتي 
في 	ختيا# 	لطعاc، �حّريتي في 	ختيا# �قت 	ألكل، �حّريتي في 

	ختيا# 	آلكلين.
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�0بقى  فيسهر  يستأ�نني �يذهب  	لذ� ساكنته  #فيقي  �كا� 
في  معهم  0سكن  كنت  	لذين  Pخو	ننا  يذهب  كا�  كما  �حد�، 
بغد	� �0بقى �حد�. �لم يكن في 	لد	# #	ّ� (#	�يو) 0ستمع Pليه، 
�لم تكن هذ9 	لر�	ّ� 	لصغير] 	لتي تعمل بالمّدخر] (بالبطا#ية) بل 
كا� 	لر	ّ� على 	لكهربا�، �كا� كبير 	لحجم ضخمًا غالي 	لثمن. 
�0نا لم 0ضع في 	لد	# Pّال سرير	ً من 	لحديد �كرسَيين من 	لخشب 
�منضد] #خيصة 0كتب عليها ��كل عليها. فأصابني 0#^ شديد، 
تريد هي   �0 فتأبا9 علّي،   cلنو	 0ُكِر9 نفسي على   �0  xكنت 0حا�
 cفأقو Mلوسا�]، ثم 0يأ	فيأبى عليها، فأكبس #0سي على  cلنو	
فأقر0 حّتى 0مّل من 	لقر	�]. �ما كا� معي Pّال كتب معد��]، �كا� 
في صد# 	لحا#] 	لتي سكّنا فيها قهو] فيها #	ّ� �0 حا�ٍ (فونوغر	{) 
ال يز	x يصدr باألغاني Pلى َمْوهن من 	لليل (	لموهن نصف 	لليل) 
بصو يغّطي �	ئرً] قطُرها مئة متر، فيعّطل كل مشغوx �يوقظ كّل 
نائم �ُيزعج كل مريض، �صاحب 	لقهو] لَِيطَرD هو �من عند9 

ُيكرD هؤال� جميعًا �مثلهم معهم.

بها!  �0حّس  	لعينين  مغمض  �0نا   	ألصو	  �#0 �كنت 
	لرمح، �صو حاّ�  مثل سنا�  ثاقب  #فيع   نعم �	هللا؛ فصو
 مثل شفر] 	لسيف، �صو ضخم مثل صخر] 	لجبل، �صو
مبّلطة   �#0 على  تمشي  	لحديد  من  ��	ليُبها  عربة  مثل  0جّش 
قد  0عصابي  كأّ�  0شعر  حّتى   c0نا فال  بالعين  0#	ها  بالحجا#]... 
فيلٌ  عليه  مشى  كالذ�  	لفجر  لصال]   c0قو� �تقطَعت،  تمزَقت 

فحّطم عظامه، ثم 0ُصبِح فأغد� Pلى 	لمد#سة.

�لّما طاx علّي 	ألمر �هبت Pلى 	لمستشفى، �كا� فيه (>فيه< 
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 cلشا	 من  طبيب  مذكر)  	لمستشفى  يقولو�، أل�  كما  >فيها<  ال 
	سمه 	لدكتو# حسن 	لسعد�، فأعطاني بعض 	لمهّدئا. �عند� 
Pلى 	آل� بضعة 0قر	¡ من هذ9 	لمهّدئا، �هي 	لكا#�يناx (من 
عيا# غر	c كامل)، لو 0خذها 	لمعمل 	لذ� صنعها فحّللها لعلم 
5	لو	  ما  ثم  	لكيميائي.  بتركيبها   ما�	 صنعت خمسو� سنة مّر
ُينِقصو� مقد	#ها حّتى صا# 	لقر¡ بُعشر غر	c (١٠٠ مّليغر	c) ثم 

0ُلغيت �	سُتحدثت ��0ية جديد].
�لم 0ستِفد منه �لم 0نم. فأخذ�ني Pلى طبيب Pنكليز� 0حسب 
0نه �	�	ني بالوهم، فأعطاني قرصًا �	حد	ً، �0 حّبة بيضا�. �ال 
�0#� كيف �0خل في نفسي 	لقناعة 0� َمن 0خذها ناc بعد خمس 
Pّال  0ّال �خذها  بعد سبع ساعا، ��0صاني  Pّال  ُيِفق  �قائق �لم 
عند 	لحاجة 	لشديد]. فوضعتها Pلى جانب فر	شي �	نتظر �قت 
Pلى جانبي. �بقَيت معي  	لشديد] آلخذها، فنمت �هي  	لحاجة 

حّتى تركت 	لبصر]! فكانت لي كَدخينة (�0 سيجا#]) بسما#�.
*   *   *

 xً، بينها كما يقو	لبصر] لّما جئتها مدنًا ثالثًا صغا#	0يت #
 x�0 شبه كما  xالتصا	 xلبالغّيين: شبه كما	 	لمعاني من  علما� 
�	حد].  مدينة  0حيا�  هي  �ال  مستقّلة  مد�  هي  فال  	النفصاx؛ 

�هي: ما#كيل �	لعشا# �	لبصر].

َمعقل  فهو  	لمحّطة  حّي  باسمه  ُسّمي  	لذ�  >ما#كيل<  0ّما 
	بن يسا# ~، مسخ 	سَمه 	إلنكليُز بلسانهم 	لمْعَوّ~ فصا# معقل 
ما#كيل! �0ّما 	لعشا# فال 0عر{ من 0ين جا� هذ9 	لتسمية. �كنت 
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	لتي قر0نا 0خبا#ها �#�ينا تا#يخها هي  0سمع 0� 	لبصر] 	لقديمة 
 c0 لبصر]: عشرين	لّزبير عن 	كم تبعد  �آل	َبير، �لست �0كر  	لزُّ
خمسة �عشرين كيًال؟ �كنت 0مشي مثل هذ9 	لمسافة �هابًا �Pيابًا 

.c	ألقد	ليها مشيًا على P هبنا�� Dبضعة طّال بسهولة، فأخذ

	لزَبير من  0هل  	لزَبير ~. �0كثر  قبر  Pّال  منها  �0كر  �لست 
نجد، �هم سلفيو� حملو	 Pليها هذ9 	لسلفية 	لتي �عا فيها 	لشيخ 
� 	إلسالc في 	لقر� 	لثاني عشر بال  محمد بن عبد 	لوهاD (مجدِّ
منهم كا�  	لخالص. �َمن عرفت  	لتوحيد  Pلى  	لعو�]  Pلى   (h	نز
يترّ�� في Pقامته �في عمله بين 	لزَبير �	لعشا# (في 	لبصر]). �لقد 
	لصو	{ في  	لشيخ محمد محمو�  Pلى 	هللا  	لد	عية  0خذني 0خي 
5يا#تي 	لثانية للبصر] سنة ١٩٥٤ Pلى جماعة من 0فاضلهم، منهم 
	لشيخ  	لسابق  	لو5ير  	لخيل �هو �	لد معالي  0با  	هللا  	لحاّ~ عبد 

عبد 	لرحمن، �لست 0علم ما صلته بمعالي �5ير 	لمالية 	آل�.

من  �0تقى  0صلح  هما  	ثنا�  	لمد#سة  في  عندنا  كا�  �قد 
عرفت من 	لطّالD في 	لبصر] في تلك 	ألياc، هما سعو� 	لعقيل 
�لست  	لّزَبير.  من  �هما  محمد،  0خيه  	سم   �0 �0ظّن  �0خو9، 
0عر{ ما خبرهما بعد تلك 	لسنة، �0سأx 	هللا 0� يوّفقهما �يوّفق 
كّل من نشأ �0 ينشأ مثلهما في طاعة 	هللا. ��جد في 	لزَبير 0ثر	ً 
لألستا� تقي 	لدين 	لهاللي (مّد 	هللا في عمر9) �بقايا من تالميذ9.

لّما �خلت  Pني  	لتعب �	لعطش، حّتى  مّنا  بلغ  �لّما عدنا 
	لبصر] لم 0ُعد 0ستطيع 	لصبر، فطلبنا ماً� فلم نجد أل� #جوعنا 
	لليل �	لطريق كا� خاليًا �ليس فيه سو^ �ال �كاكين،  كا� في 
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فقلت لمن معي من 	لطّالD: 	قرعو	 0حد هذ9 	ألبو	D ليسقونا. 
 Mلنا	لدنيا ليل �	بابًا ال نعر{ صاحبه � h: يا 0ستا� كيف نقر	قالو
نياc؟ قلت: يا جماعة، نحن في x�0 	لليل. لقد 0ّ�� 	لعشا� من 

قليل، �	لمضطّر معذ�# �نحن Pنما نطلب شربة ما�.

فتهّيبو	 �لك. قلت: 0نا 0فعل. �	ختر �	#	ً يبد� على 0هلها 
	لثغر،  باسم  	لوجه  مشر^  #جل  فخر~   Dلبا	 فقرعت  	ليسا#، 
فقلت: 	لسالc عليكم. قاx: �عليكم 	لسالc، 0هًال �سهًال تفّضلو	. 
�لم نكن ننتظر 0كثر من �لك لنتفّضل، فتفّضلنا ��خلنا �قلت له: 

Pبريق ما� �0ًال ثم 	لكالc. قاx: تكرمو�.

	لُمد	َمِة للنديِم�0سقانا على ظَمٍأ 5ُالًال 0لذَّ من 

�ما �قت بحمد 	هللا 	لمد	مة �ال 0عرفها، �لكني شربت عند9 
0لّذ شربة �خلت جوفي، فما 0كملنا 	لشرD حّتى جا�نا بالشا�. 
�قلت: 0ال تعر{ �0ًال من نحن؟ 0ال تسألنا عن قّصتنا؟ قاx: من 
عا�] 	لعرD 	ليوc 0نهم ال يسألو� 	لضيف عن 	سمه، فإ� شا� هو 
خّبرهم. فقلت: هل سمعت بالطَفيلّيين؟ قاx: نعم. �تبّين لنا 0نه 
#جل �0يب مّطلع، فحّدثنا9 حديثنا فضحك �قاx: 	نتم �P� بحاجة 

Pلى طعاc؟
قلت: ال، بل نحن بحاجة Pلى �#^ 0بيض �قلم. فتعّجب 
 ،hلجو	 من   نمو  �0 قبل  لنكتب �صايانا  قلت:  �لَِم؟   :xقا�
 xقا 0هلي.  Pلى  مّت-   �P- معي  ما  لتوصل  عنو	ني  �لتعر{ 
ضاحكًا: �هل معك ماx كثير؟ قلت: لو كا� معي ماx لما تطّفلت 

عليك! �0مضينا سهر] ممتعة �صرنا 0صحابًا.
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P� قلت  	لوفا�  قّلة  	لجحو� �Pلى  Pلى  تنسبوني  0ّال  �0#جو 
لكم Pني نسيت 	سمه. �ما 0نسانيُه Pّال 	لشيطا�، �ُبعد 	لعهد، �ِكَبر 

	لسّن. �لكني ال 50	x �0كر كرمه �فضله.
*   *   *

عنها �سمعت   قر0 �لكن  (فينيسيا)  	لبندقية   #5 ما  0نا 
 .Dلوها	لتي غّناها محمد عبد 	فيها(١)  >Mلمهند	قصيد] >

	لبصر].  �كذلك  	لز�	#^،  �سيا#	تها  ما�  	لبندقية  طر^ 
�قريب منها 0مستر�	c، �قد �هبت Pليها مرتين. �كلمة >�	c< 	لتي 
تنتهي بها 0سما� مد� هولند	 �0 0كثرها معناها 	لسّد، أل� هولند	 
هي 	أل#	ضي 	لمنخفضة، فهم يقيمو� 	لسد�� �يسرقو� 	أل#� 
من 	لبحر. كما 0� كلمة >با��< 	لتي ُتخَتم بها 0سما� كثير من مد� 

0لمانيا معناها َحّماc، �0 نبع معدني حاّ#.
Pلى جنبه ممّر مائي، فمن شا�   h#لبصر] شا	لعشا# �	 بين 
#كب 	لسيا#] في 	لَبّر �من شا� #كب 	لز�#^ في 	لما�. �بساتين 
	لنخيل في مدينة 0بي 	لخصيب 	لتي ال ُيحصى عد�ها، لكل منها 
نهر صغير، �0 مجر� ما�، يأتي من شّط 	لعرD. ال يجر� ماkها 
كاألنها#، بل يتحر� بالمّد �	لجز# كميا9 	لبحا#. �كنت 0عجب 
 :x0لف نهر �0قو �لبصر] عشر�	في  �لكتب 0نه كا	عندما 0قر0 في 

______________________
 >Mلمهند	للشاعر علي محمو� طه، 0ما لقب > >xلجند�	(١) قصيد] >
فقد جا�9 ألنه تخر~ في مد#سة 	لهندسة 	لتطبيقية. �قد كانت هذ9 

	لقصيد] سبب شهرته (مجاهد).
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ما هذ9 	ألنها#؟ �0ين تجر�؟ فعرفت لّما #0يت هذ9 	ألقنية ما�	 
كانت تلك 	ألنها#.

�0قوx -بالمناسبة- Pنه كا� في 	لعر	^ قديمًا نظاc للرّ� ما 
كا� له نظير، حّتى P� لجنة من 	لخبر	� 0ياc 	إلنكليز �#ست هذ	 
	لنظاc �كتبت عنه تقرير	ً ُنِشر في �لك 	لوقت، �بلغ عجب 	للجنة 
بهذ	 	لنظاc �	إلعجاD به 	لغاية. �لقد 	�5	� 	ألنها# في 	لماضي 
حّتى صا# نوعًا من 	لتر{، �حتى قاx �	�� بن علي في خطبته 

	لمشهو#]: Pننا ما خرجنا لنحفر نهر	ً �ال لنبني قصر	ً(١).
ألنها  	لبصر]  من   c0قد �هي  	ألُبُّلة،  هي  	لخصيب<  >0بو 
كانت قبل 	لفتح 	إلسالمي قاعد] عسكرية فا#سية، �	لبصر] ُبنيت 
بعدها على عهد عمر ~. �0بو 	لخصيب فيها 0كثر من مئة نوh من 
	لتمر، �0 مثل عد� 0نو	h 	لعنب في 	لشاc، �منه شي� #0ينا9 كما 
قاx 	بن 	لر�مي: >كأنه َمقامع 	لبّلو#<، شّفا{ ُملئ عسًال مصّفى 

تبد� نو	ته ظاهر] من خالله، �هذ	 	لذ� 0قوله حقيقة ال مجا5.
�0كثر هذ9 	ألقنية �	ألنها# تمشي فيه 	لز�	#^ 	لصغا#، 0ما 

______________________
 x�0 لتي خطبها بمكة في	 Mلعبا	هللا بن 	بن علي بن عبد  ��	(١) خطبة �
موسم حج بعد تغّلب 	لعباسيين، قاx في �0لها: "شكر	ً شكر	ً، Pّنا 
�	هللا ما خرجنا لنحفر فيكم نهر	ً �ال لنبني فيكم قصر	ً، 0َظَّن عد�ُّ 	هللا 
 Mَلقو	حيث 0خذ  �لن نقد# عليه حتى عثر في فضل 5مامه؟ فاآل �0
با#يها �#جع 	لُملُك في نصابه في 0هل بيت 	لنبو] �	لرحمة"، Pلخ. 
مصا�#  من  �سو	هما  للمبّر�  �>	لكامل<  	لفريد<  >	لعقد  في  �هي 

	أل�D (مجاهد).



٥٣

	لقنا] 	لكبر� بين 	لعشا# �	لبصر] ففيها �5	#^ �قيقة طويلة مكسّو] 
	لقنا] مثل  ما�  تتمايل على  	لنظيف،  	ألبيض  بالقما   مقاعدها 
	لعر�M يوc جلوتها، ليس بين ما يركبه 	لناM من مر	كب شي� 

0متع منها.
�من غر	ئب 	إلنكليز (�ليس هذ	 غريبًا عند ��� 	ألمزجة 
	لشعرية) 0ّ� 0حد 5مالئنا 	لمدّ#سين منهم لّما جا� عطلة نصف 
	لسنة 	ستأجر �5#قًا من بغد	�، �5#قًا نظيفًا 0نيقًا مريحًا، �قعد فيه 
�تركه يسير مع 	لما� من بغد	� Pلى 	لبصر]، فأمضى 0ياc 	لعطلة 
مضطجعًا يتأّمل 	لضفتين، يقر0 في كتابه �0 في كتاD 	لطبيعة 	لتي 

طبعها 	هللا �يفّكر، حّتى بلغ 	لبصر] عند بلو¦ 	لعطلة نهايتها!
0#بعة،  	لدنيا   متنّزها  �0 قّر#  	لُحّجة حين   لياقو �لعّل 
5يا�  قالو	-  -كما  نهرها  َحفر  	لتي  �	ألُبّلة  �مشق،  غوطة  هي: 
0ياc �اليته 	لعر	^، �شعب َبّو	�. �قد نسيت 	لر	بع(١). �	لغوطة 
0جملها لو كا� فيها ما�، لكن 0نهرها قد 	نقطع 0كثرها لّما سحبو	 
	لظهر	� (�0  َمّر  	لحاx في  بيو �مشق، كما كانت  Pلى  ما�ها 
�	�� فاطمة). �لكن نابت عنها 	آلبا# عليها 	لمضّخا 	لِكبا#، 

ُتخِر~ 	لما� ينابيع فّو	#] �ُتجريه سو	قي غزير].

	لعجب؛  	لمنظر  فهو   ،Dلعر	 شّط  من  كله  	لبصر]  �ما� 
لكن  	لكبا#.  	لبو	خر  فيه  تجر�  ِجنا�  �شو	طئه  حلو   9kما بحٌر 
#با� 	لباخر] يرفع يد9 عن قيا�تها �يدh 0مرها لناM من 0هل 	لبلد 

______________________
(١) هو ُصغد سمرقند. �	نظر ما سبق من Pشا#] Pلى هذ9 	لمتنّزها في 

	لحلقة 	لتاسعة �	لخمسين من هذ9 	لذكريا (مجاهد).
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	لتي  	لعميقة   	لممّر	 يعرفو�  ألنهم  يسّير�نها،  كيف  يعلمو� 
تستطيع 0� تجر� فيها. �لقد خّبر�ني -لّما كنت هنا�- 0� �	حد	ً 
منهم 	ستنكف عن 0� يدh قيا�] باخرته لَمن ير	9 ��نه، �قا�ها 

بنفسه فوحلت 	لباخر] ��قفت �عجز عن 	لمسير.

*   *   *
ُبني 	لَمصر	� (	لكوفة �	لبصر]) في �قت معًا، �نشأ في كّل 
منهما علم كثير �D�0 كثير، �كا� 	لنحو بصريًا �كوفيًا. �	لشي� 
	لعجيب 0� 	لكوفة قد تضا�لت �تضا�x نحوها حّتى كا� ُينسى، 
 M#َلذ� ُيد	غلب نحُوها، فصا# هو � �	لبصر] قد 	ّتسعت �كبَر

!M#	لمد	حد9 في �

*   *   *
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-١٠٤-
في >	لكّلية 	لشرعية< في بير�

في  �Pخالصًا  Pيما�  قّوَ]   Mلنا	 من  عرفت  َمن  0فضل  من 
	لدعو] Pلى 	هللا ��0بًا عليها، #جل كا� من 0ساتذتي في 	لسلو� ال 
في 	لعلم؛ حا�لت 0� 0قّلد9 �0� 0كو� مثله فما 	ستطعت. #ضّي 
	لكبر، قد 0ما في نفسه حّظ نفسه �جّر�ها  	لخلق، بعيد عن 
هو  �ُيرضيها،  هي  يسّرها  لما  ال  عنها  	هللا  ُيرضي  لما  للعمل 
	لشيخ صالr 	لدين 	لزعيم. �لقد سبق �كر 0بيه 	لمجاهد 	لشيخ 
	لزعيم صاحب  	لزعيم، �سيأتي �كر 0خيه 	ألصغر حسني  #ضا 
	النقالD في 	لشا�P� .c	 كا� 	لذ� غرM هذ9 	لشجر] 	لملعونة 
	لساّمة في حياتنا (شجر] 	النقالبا) بكر صدقي 	لذ� حدثُتكم 
حسني  هو  �نّماها  �كّبرها  �غّذ	ها  سقاها  	لذ�  فإّ�  حديثه، 

	لزعيم.

كا� 	لشيخ صالr يعمل مر	قبًا للطّالD في 	لكّلية 	لشرعية 
�ُمفتين  ُقضا]  للمسلمين  لتخر~   بير� في  حديثًا  0ُنشئت  	لتي 
 cلعا	 	نتها�  بعد  لإلجا5]  �مشق  فلما جئت  �مدّ#سين.  �ُ�ّعاظًا 
	لد#	سي (١٩٣٦-١٩٣٧) سألني عن 0حو	لي في 	لعر	^ بعد 0� 
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ُنقلت �لى �لبصر�، فما شكر� �ال شكوُ� �ال كنت حامد�ً �ال 
�0ّمًا، فعر! علّي -, -كو, مدّ+سًا في �لكّلية، �قا$ �نه مفو! 
 ,- تر�11ّ  فما  خالد.  توفيق  �لشيخ  �لمفتي  سماحة  من  بذلك 
قبلُت؛ ال ُكرهًا بالعر�@، فقد -حببتها �ما ?لت -حّبها �-0كر بالخير 
-يامها، �-ستحلي سماJ مقاماتها ��إلصغاF للهجة -هلها �لذين لم 

.Lّال �لنبل ��لكر�-لَق منهم 
�لكن لّما +-يت -نه ما يز�$ في بغد�1 من يكيد لي �يتربص 
 ,�بي �لد��ئر، �-نهم �ستطاعو� نقلي �لى �لبصر� بغير طلب مني (�
لم َيُسْؤني هذ� �لنقل)، فلرّبما �ستطاعو� ��0 �نتهت ُمّد� عقدV -ّال 

�1_ لي. فقلت في نفس مقالة �لزّباF: >بيدV ال بيد عمر�<. ُيجدِّ
لذلك قبلت ما ُعر! علّي.

*   *   *
كا, �لذV يعمل في بير�� كالعامل في �لشاL، أل, �لسفر 
بينهما كا, يومئذ كالسفر من مّكة �لى جّد�؛ متى خطر على بالي 
 Lّال -ما�خرجت فركبت �لسيا+� من -ماL �لد�+ في 1مشق فلم -نز$ 

�لد�+ �لتي -قصدها في بير��.
�لنها+ كله   V1تنا >�لَمرجة< في 1مشق  �لسيا+�� في  كانت 
�طرَفي �لليل: بير��، بير��... �كا, -كثرها من سيا+�� فو+1 
�لصغير� تحمل -+بعة +ّكاh: ��حد�ً �لى جنب �لسائق �ثالثة في 
�لصد+، ��ألجر� لير�. ��للير� في �لبلدين ��حد�، ما كا, للبنا, 

.Lلير�� غير لير�� �لشا
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مّكة،  ُبعد جد] عن  0كثر من  بير� عن �مشق  تبعد  �ال 
نقصنا منهما  �لكننا ما كّنا نصل قبل ساعتين، فإ� 0سرعنا كثير	ً 
منبسطة   �#0 على  فيه  تسير  �لك أل� طريق جد] سهل  قليًال. 
في طر^ �	سعة، ��لك طريق ضّيق، يصعد جبًال �يهبط �	�يًا، 
�ال يز	x يلّف �يد�# حّتى يد�# M0# 	لر	كب �يحّس من لّفاته 
0� حبًال 	لتّف على عنقه فكا� ُيغشى عليه. كا� عند َمْيسلو� 0كثر 
من 0#بعين منعطَفًا، �عند 	لصعو� من شُتو#] Pلى جَدْيد] مثلها، 
�لك  #سم  	لذ�   �0 تضحكو	)  فال  	لحّق   x0قو) �لك  �سبب 

	لطريق حما#! 
نعم، 	لحما# 	لحقيقي ال َمن هو على 	لمجا5 مثل 	لحما#: 
�	لحما#  هو	9.  على  يمشي  �يَدعه  حما9#  يركب  	لدليل  كا� 
بالفطر]، فهو يختا# من   M) مهند�تعلمو �0 ال  تعلمو�،  (كما 
	لمصاعد 0سهلها فيسلكها، ��P	 #0يته يمشي في 	لجبل على َحْرفه 
حّتى لتظّنه سيسقط في 	لو	�� فال تحسب 0نه يفعل �لك جهًال، 

بل يفعله مفاخر] إلثبا 	لقد#] على 	لتو	5�!
حما#،  يا  له:   xقا �خر  مّنا  سّب  فمن   ،cمظلو �	لحما# 
فيغضب، مع 0� 	لحما# 0حّق بالغضب P� قيل له: يا Pنسا�! نعم، 
P� جنس 	إلنسا� 0فضل �	هللا كّرc بني ��c �قّد#هم، �لكن ِمن 
بني ��c َمن ينزx بنفسه عن مكا� 	ستحقا^ 	لتقدير فيصير 0ضّل 

سبيًال من 	لحمير. 
�هل يجترr 	لحما# من 	لسيئا ما يجترr مثَله 	إلنسا�؟ 
من #�0 منكم حما#	ً يجحد #به، �0 يغش 5ميله، �0 يخو� قومه، 
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 �0 يرتكب 	لفو	حش، �0 ينظم فيها 	ألشعا#(١)؟ ثم P� من يمو
على 	لكفر يكو� يوc 	لقيامة ��� 	لحما#.

*   *   *
هذ9  يجد  لم   بير� Pلى  �مشق  من   cليو	 سافر  من 
	لطريق، �لكن جا� ما هو شٌر  5ُ0يَلت �ُسّو�  	لمنعطفا، فقد 

منها: منعطف قد يعطف طريق 	لمسافر Pلى 	لقبر!
ما كّنا نحتا~ في 	لسفر Pلى �P� �ال #خصة �ال نقف على 
	لطريق لتفتيش متاh �ختم �0#	^، فصا# هذ	 كله. �يا ليت هذ	 
	لذ� صا# يعو� Pلى ما كا� عليه فهو 0هو� مّما 	نتهينا Pليه: 0هو� 
من 0� نقف �قفة ال نمشي بعدها 0بد	ً، �0 0� تختم حيا] 	لو	حد 

مّنا بدًال من 0� تختم �0#	قه.
هذ9  لوال   ١٩٣٧ سنة   بير� Pلى  �مشق  من  	لسفر  كا� 
>	ألكو	h<، �0 	لمنعطفا، كا� لوالها نزهة �متعة: �0له �	�ٍ 0نيق 
ْبو] Pلى  �قيق، عرفُت 	لدنيا فما عرفت 0جمل منه، هو �	�� 	لرَّ
	لشاِ�ْ#�	�. عر� 	لو	�� كعر� 	لطريق �بر�� �سكة 	لقطا#، 
ال يزيد عليها. ��خر9 �	�ٍ من 0عظم 	أل��ية ��0سعها �0جملها، 
 هو �	�� ُصوَفْر-َحّمانة 	لذ� ال يد#� بصُر� قر	#9، �قد ُنثر
	لقر� على جانَبيه كما ُنثر على 	لعر�M 	لدنانير، تر� 0ضو	�ها 

في 	لليل كأنها 	لنجوc في سما� صافية 	أل�يم.
______________________

0تباh مقّلد��، �ُتكَتب فيه  فُيَعّد بذلك من كبا# 	لشعر	� �يصير له   (١)
مباحث ��#	سا كما كتب هو >قّصته مع 	لشعر<.
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تخر� من �مشق فتمشي �لى جنب بر�� ��بنائه بين 	لريا� 
�	لبساتين، حّتى تعلو جانبًا من لبنا( 	لشرقي، �تهبط منه فتبلغ 
سهل 	لبقا?. 	لسهل 	لذ; صّيرنا9 بعد 	ألمن �	لدعة �	لجما3 �	2َ 
خوH �مسرGَ قتا3. حّتى �F	 تجا�CE شتو2	 بد�C تصعد حّتى 
تمشي �سط 	لسحاN �� تعلو فوقه (�هذ	 منظر حقيقي ال تعبير 
	لتي  	لجّنة  فتدخل  يمينًا  تنعطف  ثم  	لَبْيَد2،  ظَْهر  �لى  خيالّي) 
�حالها 	لبشر 	ليوZ نا2	ً، فإF	 عن يمينك 	لطريق 	لفرعي �لى َحّمانا 
فَفالوغة، ثم ينز3 �لى بير�C من هنا]. ��مامك 	لشا2? 	ألصلي 
	لذ; يجوE بصوفر �ْبَحْمد�( �َعاليه، �تلك 	لمر	بع 	لتي كانت 

للحّب فصاC2 للحرN، �كانت للشعر فغدC للذعر(١).

�لو لم ُيِصْب لبناَ( هذ	 	لزلز	3ُ 	لذ; ال تز	3 تتعاقب خّضاته 
�تتو	لى هّز	ته �تمتلئ 	لصحف بأخبا2 فو	جعه: من 2صاg يئّز 
�مد	فع تدّ�; �نير	( تندلع، ���2	G خالF 3لك ُتزَهق، لو لم 
يكن من Fلك شيm لبقي بلد	ً lمنًا مطمئّنًا يأتيه E2قه 2ََغد	ً من كل 

مكا(. 

ليقر�   ،١٩٣٧ سنة   Cبير� ألصف   ١٩٨٤ سنة  �جئت 
	لشباN في Fلك تا2يخًا لما كا( ال �صفًا لما هو كائن. ال �تكلم 
 Cحكوما �حد�  فيها  كا(  	لتي  	لسحيق  	لماضي   Cبير� عن 
كانت   )�� عندهم حكومة،  لها  كانت  بلد  كل  أل(  	لفينيقيين، 
	لكبر� صيد	. لبَثت على Fلك �كثر من �2بعمئة سنة، ثم 	نتقَلت 

______________________
 Cلمقاال	هذ9  Cُنشر Zألهلية في لبنا( على �شّدها يو	 Nلحر	(١) كانت 

��3 مرy في جريدy >	لشرw 	أل�سط< (مجاهد).
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Pلى صو# فامتّد سلطانها Pلى 0كثر سو	حل 	لبحر 	ألبيض 	لمتوسط 
�0قامت مستعمر] لها في قرطاَجّنة، ناطَحْت #�ما لما كانت #�ما 
في عّز مجدها �ظهر منها 0حد 0بطاx 	لتا#يخ 	لقديم >هاني بعل< 
(هانيباx) 	لذ� صنع ما لم يصنعه 0حد قبله �لم يصنعه بعدP 9ّال 
ثم  	أللب   xجبا 	لثقيل  بجيشه  0نه صعد  هو  له،  تقليد	ً  نابليو� 

	نقّض على #�ما من فو^.
*   *   *

0عالها  في  	لبر~:  ساحة  في  جئتها  لّما   بير� ُلّب  كا� 
بِْركة جميلة كبير] بعدها حد	ئق في �سط 	لشا#h، �في 0سفلها 
 	لسر	� 	لصغير، تمّر منها خطو� 	لتر	c كلها. �كا� في بير�
 سنة ١٩٠٦، تمشي فيها من �0لها Pلى  ثالثة خطو� للتر	c ُمدَّ
�خرها ثم تجتمع كلها ماّ#] من ساحة 	لبر~. 	لخّط 	أل�x يصل Pلى 
>	لّد�#]< عند نهر بير�، �	لخّط 	لثاني، �هو 0طولها، يمتّد من 
 M0# لمنا#] في	لى P (cلشا	من  cلقا�	لذ� يستقبل 	) >لشّبا�	 �فر<
�0عالها  �0ناها  	لَبسطة  يجتا5  	لذ�  هو  	لثالث  �	لخّط   ،بير�

(�يسّمونها 	لبسطة 	لتَّْحتا �	لبسطة 	لَفْوقا) Pلى 	لحر~.
 	ليسا# �جد Pلى   	لبر~ �سر 0سفل ساحة  بلغَت  فإ�	 
	لمسجد 	لكبير 	لمسّمى بالمسجد 	لعمرّ�، 	لذ� كا� كنيسة فصا# 

مسجد	ً:
للسـّيِدكنيسٌة صاَ#ْ Pلى مسِجِد 	لسـّيِد  هـديـُة 

يعني شوقي بالسيد 	أل�x 	لمسيح، �بالسيد 	لثاني سّيد �لد 
 h#لمسجد شا	 c0ما� .cلسال	لصال] �	هللا 	محمد، عليهما من  c��
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يمتّد Pلى 	لبحر �في �خر9 على 	ليمين مسجد جديد، يقابله فند^ 
	ألهر	c 	لذ� ينزله >	لشو	c<، صاحبه 	لحاّ~ 0حمد 	لمغربي 	لذ� 
يعرفه كّل شامي كا� يز�# بير�: يناc عند9 �يأكل من طبخه، 
�هو 0حسن #جل يجيد 	لطبخ 	لشامي هنا�. كّنا نحس في فندقه 
كأننا في بيوتنا، �P� نسينا �ّكرنا قرhُ 	لَقباقيب على بالطه �َخبط 
	ألبا#يق في َحّماماته! �كّنا نجد فيه جّو 	لمسجد، فإ�	 �خل �قت 

 	لُبُسط �0قيَمت 	لصال] جماعة. 	لصال] 0ّ�� مؤّ�� فيه �ُمدَّ

فيه  مئة �#جة، �لم يكن  فيه  	لشا#h سّلم  بينه �بين  �كا� 
 �P� cليو	لى �لك P لمصاعد في �مشق	مصعد. �ما كّنا قد عرفنا 
كا� في بير� قليل منها، �x�0 مصعد ُ#ّكب في �مشق هو 	لذ� 

في عما#] َكْسم �َقّباني �#	� 	لمجلس 	لنيابي.
�	لغريب 0� 	لمشايخ 	لكبا# كانو	 يصعد�� Pليه ال يجد�� 
من �لك بد	ً. �كنت P� جئت بير� بأهلي (�لم 0كن سنة ١٩٣٧ 
قد تزّ�جُت؛ ما كا� معي ما 0تزّ�~ به �0نا على 0بو	D 	لثالثين 
من 	لعمر!) كنت 0ُنِزلهم في شبه �	# على سطح 	لفند^: غرفتا� 
من  معنا  َمن  فيه  يلعب  كله،  	لسطح  0مامهما  قديمتا�  َهِرمتا� 
	لصغا# �تتكّشف فيه 	لنسا� فال ير	هن 0حد، أل� ِمن حولنا سو#	ً 
يحيط بنا فيحجبنا Pّال من جهة نطّل منها �P	 0#�نا، �أل� له بابًا 

كّنا نغلقه علينا.
	لسطح   فوجد مّر]   بير� جئت  0ني  	لعجائب  �من 
0جر]  0غلى  �هو  #يجنس<،  >فند^  في  غرفتين  فأخذنا  ر	ً،  مؤجَّ
مستأجر  ففا�ضت  فجئت  فيهما،  	سترحت  فما  مرتبة.  �0على 
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Pلّي  ليبا�لني بهما عليه. �قبل متعّجبًا مني، �جعل ينظر  	لسطح 
كما ينظر 	بن 	لمدينة Pلى 	لفّالr 	لذ� فكر 0� يبيعه ميد	� 	لعتبة 
	لفنا�^  من  ُيَعّد  كا�  فند^  في  غرفتين   h�0 كيف   �P 	لخضر	�! 
	لكبا# آلخذ غرفتين عتيقتين على سطح عما#] قديمة؟ ما علم 0نني 

�خذ حّريتي 	لتي 	فتقدتها في 	لفند^ �كنت 0جدها على 	لسطح.
	لشاميين في  ملتقى   ��	� 	لحاّ~  فند^ 	ألهر	c �قهو]  كا� 
بير�؛ P� ضاh منك �	حد منهم �جدَته في 0حدهما. �كانت 
	لقهو] على 0عمد] من 	لصخر في طر{ 	لبحر، فكا� يحّس َمن 
فيها كأنه في مركب قديم، تضربه 	ألمو	~ فتتكّسر عليه. �لم يكن 
في 	لفند^ خمر �ال شي� مّما حّرc 	هللا، �لم يكن من �لك شي� 
في قهو] 	لحاّ~ �	��. �كا� يقابل 	لقهوَ] 0خر� مثلها 	سمها قهو] 
	لبحر للماشي في 	لشا#h حّتى يصل Pلى  	لبحرين، ثم ينكشف 
	لفند^ 	لكبير 	لوحيد في تلك 	ألياc، فند^ سا� جو#~، �بعد9 
مال9ٍ نمّر عليها في 	لنها# �هي مغَلقة 	ألبو	D �ال نعر{ ما�	 يكو� 

فيها في 	لليل. هذ9 هي 	لزيتونة 	لمشهو#].
*   *   *

Pلى   rلشيخ صال	 0صبحنا صحبني  �لّما  	لفند^،  في  بتنا 
	لكّلية، فركبنا 	لخط 	أل�P xلى �خر9 لمقابلة 	لمفتي 	لشيخ توفيق 
	ألعلى  	لرئيس  �كا�  	لكّلية  #ئيس  هو  �كا�  	هللا،  #حمه  خالد 
(#سميًا) للمسلمين. �كا� 	لقاضي هو 	لشيخ مصطفى 	لغالييني 
صاحب 	لكتب 	لمشهو#] في 	لنحو �	لصر{، �كا� 0مين 	لفتو� 

.cلرحمن سال	لشيخ عبد 	لقديم 	0ستا�نا 
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عنقي  طّو^  	لذ�  	لفاضل  	لرجل  فهو  	لكّلية  مدير  0ّما 
كبير	ً  0خًا  لي  كا�  �	لذ�  علّي،  بأيا�يه  ظهر�  �0ثقل  بمكا#مه 
�كا� يوليني من 	لعطف �	لحّب 0كثر مّما يولي 	مرk 0خا9. �لقد 
كنت 0تمّنى 0� 0جد� 	لعهد برkيته، �لكن 0بلغني 	ألستا� 	لقباني 
مدير 	أل�قا{، �قد 5	#ني في مّكة، 0نه ُتوّفي من قريب. #حمة 

	هللا عليه �جز	9 	هللا عني خير	ً(١).
�كا� مّمن �0كر من 	ألساتذ] 	لشيخ محمد 	لعربي 	لعز��5، 
	لذ� صا# 0مين 	لفتو� بعد 	لشيخ سالc، �له كتاD عّمن عر{ 
ثنا� ال 0ستطيع 0�  	لرجاx في بير� �كرني فيه فأثنى علّي  من 
0نقله، ��صفني بصفا �نسب Pلّي مز	يا ال 0ستحّق معشا#ها، 
	لرحمة  له  	هللا   x0سأ� قاله،  ما  نقل  عن  خجًال  0ُعِر�  لذلك 

�	لغفر	�(٢).
لّما �صلت 	لكّلية �جدتها في بناَ�ين في �خر 	لبسطة على 
 :Dللطّال �	لثانية  للتد#يس  �0الهما  	لبلد،  من  	لصاعد  يسا# 

______________________
(١) سها 	لشيخ فلم يذكر 	سم هذ	 	لمدير هنا، �قد عا� فذكر 	سمه في 

x�0 	لحلقة 	آلتية (مجاهد).
 :(٥١ (صفحة  فيه  قاله  �مما  	لعناية<،   ��� >Pتحا{  كتابه  	سم   (٢)
	أل�يب   بير� في  	لشرعية  	لكلية  في  	لتعليم  في  5ميلي  "�منهم 
�	لذكا�  	لغزير  �	لعلم   xلسّيا	 	لقلم   �� 	لعظيم  �	لكاتب  	لماهر 
عاشرته  	لطنطا��.  علي  	لشيخ  	ألستا�  	للَِّسن،  �	للسا�  	لمفر� 
ما يقرD من 	لسنتين فحمد عشرته، ��	كرته فوجدته منهًال عذبًا 
لو	#�9، ما فا�ضته في علم Pال �جدته �	 	طالh �	سع. �لقد كا� 
يز�#ني في بيتي �يسمر معي �يتحفني بطَُرفه ��0به �غر	ئب نو	�9#. 

ما #0يت من جمع بين 	أل�D �	لشريعة مثله" (مجاهد).
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لطعامهم �لمنامهم. �بينهما ساحة يما#سو� فيها 	لرياضة �يلعبو� 
فيها. �كنت قد تعاقد معهم على 0� يضمنو	 لي 	لمناc �	لد�	�، 
فأعطوني غرفة في عما#] 	لتد#يس فوضعت فيها سرير	ً �منضد] 

�صا# بيتي.
	لسو�	�،  �	لجّبة  	لبيضا�  بالعمامة   Dلطّال	 ُيلِزمو�  كانو	 
فكانو	 يجد�� حرجًا من 	لخر�~ بها في شو	#h بير�. �كا� 
منهم طالب صغير 0لبسو9 	لجّبة �	لعمامة �جعلو9 شيخًا قبل سّن 
	لتالميذ سنًا �جسمًا �لكنه كا� من 0شّدهم  	لبلو¦؛ كا� 0صغر 
ِفعله  فِمن  �فعًال.  	سمًا  0كبرهم  من   cليو	 فصا#  �نباهة،  �كا� 
Pنشا� مجلة >	آل�	D< 	لتي عاشت عمر	ً �تخر~ فيها جماعة من 

	لشباD، هو 	ألستا� سهيل �P#يس. 

معه  مقابلة  >	لجزير]<  جريد]   �0جر 	لمملكة   #	5 �قد 
	لثانية سنة ١٤٠١، �صف  	أل�x من جما��   cليو	 في   ُنشر
�خلها  بأنه   xقا� 	لشرعية  	لكّلية  هذ9  في  حياته  بد0  كيف  فيها 
�	لقر��  	ألحا�يث  بحفظ  	هتمامه   �0# 	لذ�  0بيه  لرغبة  تلبية 
قا�مة، �0لحقني  �ينية  "بأني مرصو� لحيا]   :(xيقو فحكم (كما 
�	لمو	�  	إلسالمي  	لتشريع  بتد#يس  تهتّم  �كانت  بالمد#سة. 
فيها  فيها خمس سنو	، ��ّ#سني  بقيُت  	لدينية 	ألخر�. �قد 
كاتب كبير يعيش 	آل� �منذ فتر] طويلة في 	لمملكة، �هو 	لشيخ 
علي 	لطنطا��. �في 	لو	قع فإ� 	لشيخ 	لطنطا�� هو 	لذ� بّث 
فّي حمّية 	أل�D، �كا� له 0سلوD تشويقّي جميل، �كا� كاتبًا 
 تأّثر به �بكتابته �	نصرفت Pلى 	لمطالعة �بد0 معر�فًا. �قد 

.xلمقا	لى �خر P ..."أل�بية	ألمو# 	لى P 0ميل
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لقد تبّينت من تجِربة Pلز	c 	لطّالD 	لصغا# بالعمامة �	لجّبة 
قبل 	أل�	� 0� �لك بعيد عن 	لصو	D، �0ّ� 	أل�لى 0� نبد0 من 
	لد	خل، من 	لقلب: فنمأل9 باإليما�، �من 	لرM0: فنمأل9 بالعلم. 
�	لدليل 0� طّالD 	لكّلية لم يبَق فيهم ثابتًا على 	لعمامة Pّال حسن 
خالد �شفيق َيمو. 0ّما حسن خالد فهو سماحة مفتي 	لجمهو#ية 

	للبنانية 	ليوc(١)، �شفيق يمو #ئيس 	لمحكمة 	لشرعية 	لعليا.
 �كا� 	لشيخ شفيق �هو طالب ُيحسن تال�] 	لقر�� �له صو
يشبه صو 0شهر قا#£ يومئذ في مصر، 	لشيخ محمد #فعت، 
فكا� 	لمفتي يحّبه لذلك �يقّربه لهذ	. 0ما 	لشيخ حسن فكا� له من 
 	لدين �Pخالصه هللا، �من 	لعلم �	الستز	�] 0بد	ً منه �من 	لثبا

على 	لحّق، ما يجعله 0هًال للمنصب 	لذ� �صل Pليه.
 :(Dأللقا	مع حفظ ) ، �0كر منهم�آل	 Dلطّال	ني �0كر من P
	لدين  �ُمحيي  �P#يس،  �سهيل   ،يمو �شفيق  خالد،  حسن 
�من  صعب.  �حسن  عثما�،  �بهيج  ال�ند،  �#مضا�  خالد، 
�عدنا�  حمز]،  	للطيف  عبد  	لكّلية:  في  	لسو#يين   Dلطّال	
0سر] كزكز، �طالب  	لصو	{، �طالب من حما] من  	لد�جي 
	لشيخ حسن خالد،  فيها  تخّر~  	سمه محمد �لي. �0فضل من 

______________________
(١) �0 يوc كتابة هذ9 	لحلقة في �0	سط سنة ١٩٨٤، ثم ُقتِل غيلًة في 
بير� بعد �لك بخمس سنين، في 	لسا�M عشر من 0يا# (مايو) 
	ستشها�9،  بعد  عليه  	لترّحم  من  جد�  0كثر  �قد   .١٩٨٩ سنة 
�كا� يحّبه �يثق بدينه �يثني عليه، �حين �كر9 في 	لحلقة 	لسابعة 
�	لسبعين (في �كريا #مضا� في بير�) �صفه بالعالم 	لمجاهد، 

#حم 	هللا 	الثنين (مجاهد).
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�لقد كانت سيرته في 	لكّلية حسنة �هو طالب، �كذلك حسنت 
سيرته �هو مفتي 	لجمهو#ية.

�كا� 	لطّالD يحفظو� بيتًا، ال �0#� عّمن تلّقو9(١):
َ� في 	لقيـامـِة 0� تر	9ُفال َتكُتْب بخطَِّك غيَر شيٍ� َيسـرُّ

ما  0كثُر  	لقيامة   cيو يسّرهم  لن  منهم  كثير	ً   �0  cليو	 �0ظّن 
كتبو9 بعدما صا#�	 عند 	لناM ُكّتابًا ��0با�.

*   *   *
�مشق،  في  �ثلثه   بير� في   hألسبو	 ثلَثي  0قضي  كنت 
فكنت 5بونًا �	ئمًا لسيا#	 	ألجر]. �قد �جد عند سماسرتها 
من 0ساليب 	لكذD ما يمأل -لو كتبته- صفحا كثير	؛ منها 
لك: ال  �يقولو�  ثالثة   �0 منهم  	ثنين  	لسيا#]  في  ُيقِعد��  0نهم 
ينقصنا Pّال #	كب �	حد لنمشي، فا�خل. فإ�	 �خلت خر~ 0حد 
هؤال� 	نسالًال، فتقوx له: Pلى 0ين يا 0خانا؟ فيقوx: 0شرD ما� 
�0 0شتر� �0... �ما 0كثر ما يأتي بعد �0! ثم يتبين 0نه ليس بين 

	لرّكاP Dّال 0نت �حد�.
فنصعد  	لمشي،  منهم  شا�  َمن   ،Dلطّال	 0صحب  �كنت 
 D0قر �كا� .c	ألقد	آلثا# مشيًا على 	نز�# � �لعيو	َنِرُ� � xلجبا	
�من   ،Dلجنو	 من  �	لّد	مو#  	لناعمة  Pليها  نمشي  	لتي  	ألمكنة 

.Mلى 0نطلياP xلشما	
______________________

(١) 	لبيت ألمين 	لجند�، �قبله:
�ما ِمن كاتٍب Pّال سَيفنى      �ُيبقي 	لدهُر ما كتَبت يد	9ُ

 (مجاهد).
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0عما^ هذ	  Pلى  0� نصل  مّر] لمن معي: 0ال يمكن  �قلت 
0نت  فهل  بلى،  قالو	:  شحر�#.   ��	� 	سمه  �كا�  	لو	��؟ 

مستعّد؟ قلت: نعم، فلنهبط.

�هبطنا، �0مضينا نحو	ً من ساعتين �نحن ننزx، ال نمشي 
على طريق مزّفت �ال نسلك مسلكًا سهًال، بل نعتسف 	عتسافًا، 
حّتى �P	 حسبنا 0ننا بلغنا 	لقاh بد لنا ��نه قيعا�، حّتى 	نتهينا 
 0بيا �ثالثة  ما�  نبع  Pّال  فيه  ما  مكا�  Pلى  	لو	��،  قر	#]  Pلى 
	لقر� فيه من كل شي� شيٌ� قليل.  �0 0#بعة، �ُ�ّكا� كدكاكين 
فشربنا من 	لنبع �طلبنا ما نأكله، فلم نجد عندP 9ّال خبز	ً �بيضًا 
ثمن   xيعد ما  	لرغيف  ثمن  فطلب  	لفاكهة،  �بعض  مسلوقًا 
	لدجاجة!  به  نشتر�  ما  	لبيضة  بير� �ثمن  في  عشرين #غيفًا 
�سا�منا9 �جا�لنا9 فأبى Pّال ما 0#	�، فانتحينا ناحية �جمعنا كل ما 
في جيوبنا �0كياسنا فلم يبلغ ما طلبه. �كّنا في مثل حاx 	لمضطّر. 
قالو	: ما�	 نصنع؟ نكا� نهلك من 	لجوh. فقلت لهم: P� لمثلنا 
0� يأكل 	لميتة �0 0� يغصب ما ُيقيم حياته غصبًا، فأفهمو9 0ننا 

#ضينا، فإ�	 0كلنا فعلنا ما ُيرضي #بنا �يريح ضميرنا.

فأعطانا �0كلنا. فلما شبعنا قلنا: ندفع لك ما معنا. �كا� يزيد 
ثالثة 0ضعا{ ثمن ما 0كلنا، فأبى. فقلنا له: لقد 0كلنا 	لطعاc، فإّما 
 rتقاتلنا. فصا �ما 0P� ،تذهب فتأتينا بالشرطة �ّما 0P� ،تأخذ �0
 xحو cلتي تقو	 فجمع علينا خمسة من 0صحابه من هذ9 	لبيو
	لنبع، فنظر�	 فإ�	 نحن 0كثر منهم عد�	ً، �يبد� 0ننا 0قو� جسد	ً. 
��0#� 0� ال طاقة له بحربنا، �ليس هنا� حكومة يشكو� Pليها، 
فاكتفى بما جر� على لسانه من سّبنا �سّب �بائنا �من �لدنا. �كا� 
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سفيهًا طويل 	للسا� عالي 	لصو، �لكنا كّنا (�	لحّق يقاx) 0شّد 
سفهًا �0طوx لسانًا �0على صوتًا فغلبنا9. �كيف ال، �0نا 0حفظ 

نصف ما قاx 	لشعر	� في فّن 	لهجا�؟!
*   *   *

كانت بير� في تلك 	ألياc سابقة 	لبال� 	لعربية بعد مصر في 
 M#	لمد	فيها � مجاx 	لفكر �	أل�D، فيها 	لصحف �	لمجّال
	لكثير] �	لجامعا، 	لجامعة 	ألميركية �	لجامعة 	ليسوعية، �هما 
تتباعد	� في 	لمسا# �لكنهما تّتحّد	� في 	لغاية، هذ9 ُتدخل جهنم 
من 	لباD 	لجنوبي �هذ9 من 	لباD 	لشمالي، �ما بعد 	لبابين Pّال 

	لنا#.
�كا� عملهما للتبشير �لالستعما# كما جا� في كتاD 	لدكتو# 
فر�¨ �	لدكتو# 	لخالد�. �كلمة 	لتبشير �	الستعما# تعنيا� 	لتنصير 
�	لتكفير �	الستخر	D �	لدما#، �هما من 0لفا� 	ألضد	�، كما 

ُيسّمى 	لملد�¦ >	لسليم< �	ألعمى >	لبصير<.
	لمقاصد شي� من  	لشرعية �بين مد#سة  	لكّلية  بين  �كا� 
 xجا# كبا#  0حد  #0سه  على  من مصر  �فد  مّر]  فجا�  	لمنافسة، 
	لتعليم (0ظنه 	لعشما�� باشا) فز	# 	لمقاصد فاحتفو	 به �صّفو	 
ثم  	لمو	ئد،  له  �نصبو	  	لموسيقى  له  ��ّقو	  الستقباله   Dلطّال	
جا� يز�#نا، فألقيت كلمة هدمت عليهم بها ما بنو	؛ قلت فيها: 
ال تؤ	خذنا P� لم نطّبل لقد�مك �لم نزّمر �لم نرفع 	لر	يا، فما 
عندنا هنا Pّال 	لِعلم، فإ� 0#�َته خالصًا فمرحبًا بك في �	# 	لعلم، 

في �	#�، �P� شئت طبًال �5مر	ً فإنك �	جد9 هنا�.
*   *   *
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-١٠٥-
بير� سنة ١٩٣٧

�عملية 	لز	ئد] في �مشق

تعليقا�: 	أل�x: ما ُنشر في >	لشر^ 	أل�سط< بإمضا� محمد 
فاتح توفيق من 	لد	# 	لبيضا�، �قد سبقه تعليق مثله.

(كما  	لفاضل  �	لكاتب  عر	قي،  �	لحديث  مغربي،  	لبلد 
يبد� من كالمه) كا� طالبًا لّما كنت مدّ#سًا في 	لعر	^. �قد سّرني 
	لتعليق �شكرته عليه، �0#جو 0� ُيكثِر 	هللا من 0مثاله. �0نا P� لم 
�0كر9 �قد �كرني فألني ما �ّ#سته، �0 ألنه 0فضل مني، �0 أل� 
	لمدّ#M �عينا9،  �عينين هما �جه  ير�� �جهًا �	حد	ً   Dلطّال	
�	لمدّ#M ير� سبعين عينًا تنصّب نظر	تها كلها عليه تصّو# حركاته 
كانو	  هنا  من  �سكتاته،  كلماته  تسّجل  �0نًا  �سبعين  �سكناته، 

يحفظو� �ُيضيع �يذكر�� �ينسى.

�	لثاني: #سالة Pمضاkها >0¨ في 	هللا< يقوx فيها: P� 	لذ� 
	لعشما��  	لشرعية هو  	لمقاصد �	لكّلية  0نه 5	# مد#سة   �كر
باشا، �كا�  قد صا#  يكن  لم  بيك  برتبة  كا�  �لكنه  قلت،  كما 
�كيل �5	#] 	لمعا#{. �قد جا� في 	لبريد 	أل�بي لعد� ١٣ شعبا� 
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١٣٥٦ من مجّلة >
لرسالة< �نه حضر ��سًا في 
أل�� 
لعربي في 

لد
عو#،  
لشيخ محمد  
لطنطا/0 /��سًا لألستا,  لعلي  
لكّلية 

لمعا�5 في مصر   6�
7/ 8� بهما شديد
ً، /�علن  فكا8 =عجابه 

لعلو? 
لعليا  �

ثنين من طّال� 
لكّلية في � Cلقبو �
على 
ستعد

في مصر بال 
متحا8.

يسألونني  بي   
هتفو =خو
ني  من  جماعة   8� 
لثالث: /

لثناR؟  ,لك  عليه  �ثنيت  
لذ0  
لكّلية  مدير  هو  َمن  (بالهاتف): 

ه، فهل نسيت 
سمه؟ /لما,
 لم ُتسمِّ

 Rألسما
�نَس  �نا �نسى 
سم محمد عمر منيمنة؟ =8  قلت: 
كلها ال �نَس �سماR ُنقشت على شغا5 قلبي، في موضع تقدير0 
/حبي لقو? كانو
 هم عوني على /لوf ��بي /�سوتي في كربي، 
/كانو
 =خوتي /كانو
 صحبي. ال �ستطيع 
آل8 �8 �حصيهم /لكن 
�مّثل لهم؛ كثير/8 منهم في 
لشا? سأعا/� عنهم 
لكال?، /منهم 
 jلزّيا
 بعدl بسنين طو
C، /منهم   5

لصّو/ #

لعر 
ألثر0 في 
 lلد// 
لخطيب  
لحميد  عبد  
لسيد  
لسفير  /منهم  مصر،  في 

ألستا, فؤ
� في باكستا8، /منهم عبد 
لوها� عز
? سفير مصر 

لمر
بط /7ير سو�يا 
لمفوp، /منهم 
لشيخ يوسف  �
فيها /جو

لفو7
8 في 
لهند /عبد 
هللا عبد 
لعزيز 
لبسا? فيها، /
لشيخ �بو بكر 

لشيخ حسن بن عبد 
هللا  
لسّقا5 في سنغافو�6، /منهم هنا  طه 

لشيخ /
لشيخ عمر توفيق /
لشيخ عبد 
لوها� عبد 
لو
سع،  Ct

/كثير من �مثالهم.
*   *   *
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كانت حد�� بير� عند 	لمنا#]، نركب Pليها خّط 	لتر	c #قم 
(٢) فينتهي بأعلى 	لشا#h، ثم نجد طريقين منحدَ#ين Pلى 	لبحر، 
فإ�	 بلغنا 	لمنا#] �هبطنا قليًال بد	 لنا 	لحّماc 	لعسكر�، �Pلى جنبه 
مسابح 0خر� على ِسيف 	لبحر، ثم 	لصخر] 	لتي يسّمونها باسمها 
 h#موضع شا �. �كا�ال بنيا� h#لر�شة< �ما بعدها شا	لفرنسي >	
	لحمر	� قفر] ما فيها Pّال 	لرمل 	ألبيض �شجر 	لصّبا# (	لبرشومي). 
مّر] �	حد] في �خر 5يا#] لي سنة  Pّال  	لحمر	�   h#0َ# شا لم  �0نا 

١٩٧٠، مر# به مر�#	ً �0نا في 	لسيا#].

�#	ئها جّنة من  من  	لجبل  �كا�  	ألما�   #	�  بير� كانت 
	لِجنا�، �P� كا� شوقي قد قر# 0نه 	لطريق Pلى 	لجنة �ليس هو 

Pياها، أل� 	لجنة هي �مشق:
ُنّبئُت 0� طريق 	لُخـلـِد لبناُ�َخّلفُت لبناَ� جّناِ 	لنعيِم �ما

��0ية  توّجهت  حيثما   �جد  بير� من  خرجت   	�P
�ُقر�  	ألشجا#،  من  	لخضر	�   Dلثيا	 تلبس  �جباًال  مسحو#]، 

.Dلحسا	لمن يفتح كيسه لتأ�ية  D	ألبو	مفتَّحة 

	سلك طريق 	لشاP cلى 	لو	�� 	لو	�h، 	لذ� لم تكن ترتا�9 
	لشرقية،  	لحيا]  Pلى صفا�   D0قر 	لمصطافين فكا�   c	0قد يومئذ 
تمّر على عجلتو� �تلك 	لقر� Pلى فا#يا حيث نبع 	لعسل �نبع 
	للبن يلتقيا� فيها، فتشرD لبنًا بالعسل، �بعد9 جسر من صخر] 
يد  بنائه  في  �خَلت  ما  	لظهر،  عالي   	لجنبا عريض  �	حد]، 

Pنسا� بل بر90 	لخالق 	لرحمن.
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تدخل 	لو	�� من َقبيل جونيه. �من بير� Pلى جونيه تمّر 
بأنطلياM بلد 	لبرتقاx �	لليمو� �	لمو5، تمشي في ظالx 0شجا# 
تبلغ  	لثما# �لكن ال تر� في هذ	 كله منا#] مسجد، حّتى  �	نية 
جسر نهر 	لكلب. �نحن نقوx في �مشق Pننا 0بنا� بر��، فما�	 

لعمر� يقولو�؟!

يمينك �Pلى  >ليكوP� .>Mلى  قديمًا  ُيسّمى  	لنهر  كا� هذ	 
يسا#� �0نت تقبل على 	لجسر جد	# من صخر 	لجبل فيه سجّل 
تا#يخي، فكّلما مّر على 	لبال� 0مة �0 حكمتها ��لة نقشت عليه 
	ليونا�  Pلى  	لر	فَدين،  بين  ما  ملو�  Pلى  	لفر	عنة  فمن  �كر	ها؛ 
�	لر�ما� �	لبيزنطيين، ثم 	لفرنسيين �	إلنكليز. �يقرD عد� هذ9 
	للوحا (بمقد	# علمي) من عشرين لوحة، �خرها 	لتي �ضعها 
	لرئيس بشا#] 	لخو#� في x�0 سنة ١٩٤٧، �0 بعد تا#يخ هذ9 
مسما#ية،  بحر�{  بعضها  سنين.  بعشر   	لذكريا من  	لحلقة 
�0خر� باللغة 	لبابلية 	لقديمة، �	لبابلية 	لجديد]، �ثالثة باليونانية 

�#	بعة بالالتينية، �بين �لك لوحا عربية.

�من هنا� بعد عد] 0كياx تدخل مغا#] >جَعْيتا<، �هي ثال� 
مغا#	 من عجائب ما في 	لطبيعة يحتا~ �صفها Pلى حلقة كاملة. 
	لخلجا� 	آلمنة  	لذ� كا� من 0جمل  Pلى خليج جونيه  ثم تصل 

	لمطمئنة.

	لحضا#]  �#kية  �ضجيجها  	لحيا]  صخب   �	#0 من  0ّما 
Pلى  	ليسا#  Pلى  ينعطف  عاليه،  بطريق  فعليه  �قبحها  بجمالها 
بحمد�� �صوفر، �0 يمضي Pلى 	ليمين Pلى سو^ 	لغرD ثم Pلى 
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عبّيه. !من شا� ��تيا� �لمصايف �لتي هي �قر� �لى ��حة �ألسر� 
�لمسلمة قصد مصايف طر�بلس �لشا(، !�شهرها سير، !من ���� 
تابع سير9 �لى �ألْ�7 عن طريق بشّر5، بلد جبر�1 خليل جبر�1، 
�لذ5 �عطى �لعر� ��بًا كثير�ً جميًال �فَعت ثمنه من عبقرية لسانها 
قّصته  مثاًال  خذ!�  �لنبيل.  �لشريف  خلقها  !من  �ألصيل  �لعربي 
>�ألجنحة �لمتكسر�<، �نها توضع في �Mّ بوK !فرجيني، !�تاال، 
�نها  بل  !��فائيل، !�!ميو !جولييت، على �ختالM �ألساليب. 
من �شّد �لقصص �لعاطفية �ثا�� للمشاعر، !لكنها تهد( �لر!�بط 
�لز!جية !تناK من شرM �ألسر�، !هي �لتي �ّ� عليها �لمنفلوطي 

في نظر� من نظر�ته.

!�1 كا1 في لبنا1 (!�لحق يقاK) من بؤ� �لفسا� مثل ما فيها 
 ��! �ضعاM ما فيها من �لمد��_ !�لكّليا^، !حسبكم �نه كا1 !��
�لصف �لمطّل على ساحة �لبرa من �لعما��^ عما��^ �خر` على 
شو��b فرعية !�سعة، على كل عما�� لوحا^ فيها �سما� �نثيا^. 
غلطت مّر� فدخلت في تلك �لشو��b مع �هلي !بناتي (بعد �1 
�للوحا^؟  هذ9  ما  �حد�هن:  فسألتني  �لبنا^)  !ُ�7قت  تز!جت 
فتنّبهت !��تبكت، ثم قلت لها: �نها �سما� خياطا^ !بّياعا^... 

!�ستد�^ ��جعًا!

مد1  من  مدينة  عشرين  من  �كثَر  بعد-  -من  �خلت  !لقد 
في  �مشي  !�نا   9��� كنت  ما   b�لشو�� في   `�� كنت  فما  �!�ّبا، 
شو��b بير!^؛ �ماكن �لبغا� في !سط �لبلد! �ما ما !��� �لجد��1 
فال شأ1 لمثلي به !ال !صوK لي �ليه، ال في �!�ّبا !ال في لبنا1. 
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�ما في 	لدنيا بلد يخلو �ال بلد خال تمامًا من 	لفو	حش، �لكن 
في 	لخفا�، ال ُيكَشف عنه 	لغطا� �ال يخلع 0هُله قناhَ 	لحيا�.

�هذ	 قديم في بير�، �من #جع Pلى عد� >	لرسالة< 	لذ� 
سنة  0كتوبر   ١١) ١٣٥٦هـ  سنة  شعبا�  من   Mلسا�	  cيو صد# 
0مير   xلى صوفر الستقباP فيها مقالة لي عن #حلتنا  قر0   (١٩٣٧
	لبيا�، 	ألمير شكيب 0#سال�، لّما عا� Pلى 	لشاc بعد نفيه 	لطويل 
في �0#ّبا. عا� لّما كانت 	لمعاهد]، �سيأتي حديثها. Pنه يجد في 

�خر 	لمقالة هذ9 	لفقر]: 
�لّما �خلنا 	لفند^ (�0 في صوفر): عمامتا� عاليتا� على 
M0# 	لبهجتين، بهجة 	لعر	^ �بهجة 	لشاc (�0 	ألثر� �	لبيطا#) 
ياسين  	لشيخ  هو  نجد  سا�]  من  سيد  هامة  على  نجد�   xعقا�
	لطربو )  يلبسا�  	لّلذ	�   �0) ُمطَْرَبشا�  	ثنا�  �نحن  	لرّ�	{، 

	ألستا� عز 	لدين 	لتنوخي �0نا.
لّما �خلنا تعّلَقت بنا 	ألنظا# ��	# حولنا 	ألبصا#، �خّف 
بنا شباD يسّلمو� علينا فقلنا: �عليكم 	لسالc يا Pخو	ننا. فما #	عنا 
Pّال 0نهم ضحكو	 �ضحك 	لحاضر��، فقلت ألحدهم: ُقل لي، 
	لخبيث  فا�5	�  لما�	 تضحك؟ هل تجد في هيئتي ما يضحك؟ 
يا  للعجب،  �قالو	:  	لحاضر��  فوثب  به،  فهممت  ضحكًا. 

0تضرD فتا]؟

 ((بنطلونا بسر	�يل   فتيا شبانًا  حسبناهم  	لذين   	�P�
�حلل (بذال)! فسرنا �نحن مستحيو� نحا�x 0ّال نعيدها كّر] 
0خر�. �لّما خرجت في 	لليل لمحت في طريقي �	حد] من هؤال� 
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	لنسو] فحّيتنا، فقلت لها: مسا� 	لخير مدمو5يل. قالت: مدمو5يل 
Pيه يا �قح؟ فقلت في نفسي: Pنها متز�جة �قد سا�ها 0ني �عوتها 
بالمدمو5يل (	آلنسة)، �0سرعت فتد	#كت 	لخطأ �قلت: بر��� 
مد	c. قالت: مد	c في عينك يا قليل 	أل�D، بأ� حّق تمزr معي؟ 

0نا فال� 	لمحامي!
Pلى صاحب  ها#بًا، ��هبت  بر���. ��ّليت  فقلت: عفو	ً 
	لفند^ فرجوته 0� يعمل لنا طريقة للتفريق بين 	لرجل �	لمر0]، 
فانطلق ضاحكًا.   r0مز 0ني  قّد#  ثم  لحظة،  ��جم  مني  فدهش 

قلت: Pنني ال 0مزr �لكني 0قوx 	لجّد... �قصصت عليه 	لقّصة.
 �0 Mلنحا	صغير] مثًال من  قاx: �ما�	 نعمل؟ قلت: لوحا
من 	لفّضة، توضع على 	لصد# يكتب عليها >#جل< �0 >	مر0]<، 
من  حلية  ُتتَخذ   �0 	لقلب.  مكا�  في  	أليسر  	لثد�  تحت  ُتعلَّق 
	لذهب �0 	لفّضة عليها صو#] �يك مثًال �0 �جاجة، �0 شا] �0 
خر�{، �0 شي� من عالما 	لتذكير �	لتأنيث... �#	قه 	قتر	حي 
�قبله على 0نه نكتة، �لم يفّكر بالعمل به ألنه لم يجد حاجة Pلى 

هذ	 	لتفريق ما �	c 	لمذهب 	لجديد يقوx بمسا�	] 	لجنَسين(١).
*   *   *

فأنا  	لجبل...  �0ّما   cليو	  بير� 0ما  	ألمس،   بير� تلك 
0سأx 	هللا له 	لفر~؛ فلقد �#� 0� بني Pسر	ئيل لّما #�0	 	نحر	{ 
ناM منهم �ضاللهم �عظوهم �نصحوهم، ثم تركوهم �0قّر�هم 

______________________
 Dتها كاملة فهي في �خر كتا�	لمقالة، �من 0حّب قر	جز� من  	(١) هذ

>مع 	لناM<، مقالة >Pلى لبنا�< (مجاهد).
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��كلوهم �شاَ#بوهم، فلما جا� 	لعذ	D عّمهم جميعًا.

0شمت   �0 0يمكن  �بلبنا�.   ببير� حّل  بما  0شمت  �ما 
�لكنه   ،Dلعقا	 شديد  Pنه  	هللا.  قانو�  �لكنه  �بإخوتي؟  ببلد� 
�	سع 	لمغفر]. فَتح باD 	لتوبة فما يغلقه حّتى تقوc 	لقيامة، 	لقيامة 

.	لعاّمة، �0 	لقيامة 	لفر�ية حين يحضر 	لو	حَد 	لموُ

فإ� 0#�تم كشف هذ9 	لُغّمة عنكم فاطلبو9 (	طلبو	 	لكشف) 
ال  مثلكم  بشر  Pنهم  #�سيا.  من  �ال  0ميركا  من  ال  #بكم،  من 
يقد#�� على نفع �ال ضر# Pّال بإ�� 	هللا. �هذ	 كالc حّق �لكنهم 
�P	 كا�  يستثقلونه �يصّد�� عنه، فما�	 نصنع  Pنهم  يقبلونه؛  ال 

كالمنا ال ُيسَمع؟

*   *   *
0مضيت 0كثر 	لعاc (عاc ١٩٣٧) في بير� في 0هنأ عيش، 
�0كيا� يحّبو� 	أل�D �ُيقبِلو� عليه. �كنت ساكنًا   Dلطّال M#ّ�0
خرجت  خرجت   �P� صحبتهم،  في  �قتي  0كثر  0ُمضي  معهم 
غالبًا معهم، �كنت سعيد	ً بصحبة 	ألساتذ] 	لزمال�، �كّنا ُنمضي 
عشّيا عند 	لشيخ 	لعز��5 	لعربي في �	#9 نأكل >	لكسكسي<، 
�هو من 0شهى 	ألطعمة 	لتي عرفها 	لناM، �نشرD بعد9 	لشا� 

	ألخضر، #	r 	لمسلمين.

 كّنا نختلف �لكن ال نتعا��، �نتناقش حّتى تعلو 	ألصو	
سل  Pّال  هذ	  بعد  ما  0نه  ظّن  سمعنا  فَمن  	لُحَجج،   h#تتقا�

	لسكاكين، ثم نخر~ متصافين متحاّبين.
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	ليمنى،  	لُكْلية  في حو�  0حمل حصا]  قديم  من  �كنت 
تثو# بي حينًا بعد حين كما تثو# 	لبر	كين، فأحّس منها ما تحّس 
�ما  �	لوال�]  	لحمل  جّربت  �ما   .cآلال	 من  	لطلق  عند  	لمر0] 
�قت �المها، �لكن عرفتها من 	لسمع �شّبهت ما 0جد بها على 
	لوصف. �هل ُيشتَر� في 	لمشبَّه به 0� يكو� محسوسًا ملموسًا؟ 

من M�k# �0# 	لشياطين 	لتي شّبه 	هللا بها طلع 	لجحيم؟

	لشيخ صالr جز	9 	هللا خير	ً  ليًال، فاستيقظ  	لنوبة  جا�تني 
 �0 فأمرهم  قريب،  بطبيب  فجا�kني   ،Dلطّال	 بعض  �0يقظ 
يملؤ�	 لي قربة بالما� 	لحاّ#. فلما �ضعتها على جنبي 	�5	� 	أللم، 
�علمت من 	لغد 0ني كنت كمن يصّب 	لبنزين ليطفئ به 	لنا# �0� 
	لمطلوD كيس فيه 	لثلج ال 	لما� 	لحاّ#، أل� 	اللتهاD في 	لز	ئد] 
في  بمشا#كتي  فأنا  0ظلمه،  �ال  	لطبيب.  ظّن  كما  	لُكْلية  في  ال 
	لتشخيص شا#كُته 	لذنب؛ فيا Pخوتي 	لمرضى، صفو	 للطبيب ما 

يوجعكم ��عو	 له �حد9 تحديد 	لد	� ��صف 	لد�	�.

�كا� من شر�� 	لعقد بيني �بين 	لكّلية 0� عليهم Pسكاني 
	لمفتي  	بن  خالد،  محمد  	لدكتو#  �كا�  �مد	�	تي.  �Pطعامي 
	لشيخ توفيق خالد #ئيس 	لكّلية، من 0كبر جّر	حي بير�، �كا� 
صاحب مستشفى في 	لبسطة، فصحبني 0حد 	لطّالP Dليه. �كنت 
 xلوجع، ففحص عن مرضي �0عطاني مسّكنًا قويًا �قا	0صر¨ من 
	�هبي  للممرضة:   xقا� عاجلة.  جر	حية  عملية  من  بد  ال  لي: 

�0عّد� له 	لغرفة حاًال.
قلت �قد خفت من 	لعملية: �هل ُيَشّق بطني؟ قاx: �هل 
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تريد عملية بال شّق بطن؟ فشعر من 0لمي 0نه يسخر مني، �0 
توّهمت �لك من كالمه. �0حسست 0نه يكلمني باستخفا{، فلم 
ت. فقلت  ُينِسني ما 0نا فيه 0� 0غضب لكر	متي 	لتي تخّيلت 0نها ُمسَّ
�صرفت  	لما�...  من  كأسًا  لي  0حضر�  ألصرفها:  للممرضة 

	لطالب بُحّجة 	خترعتها، �هبطت 	لسّلم ها#بًا.

�كنت بالمنامة (	لبيجامة) فسقطت 	لنعل من #جلي فوصلت 
Pلى  	لشا#h حافيًا، �#0يت سيا#] 0جر] فقلت لسائقها: �0صلني 
�هممت   ،cلشا	  سيا#	 فيه  تقف  �كانت  	لمعر�.   h#شا
	لنبأ  	هللا قد سمع  بالشيخ صالr. �كا� #حمه  0نا  فإ�	   Dبالركو
فلحق بي، فحا�x 0� يقنعني بأ� 0عو� Pلى 	لمستشفى فالدكتو# 
با#h �	لعملية على حساD 	لكّلية، فأبيت. فقاx: 	نتظر حّتى �0هب 
معك. قلت: ال. �0صر# على 	لذهاP Dلى 	لشاc، فما كا� منه 
-جز	9 	هللا خير	ً �#حمه- Pّال 0� #كب Pلى جنبي �0سندني Pليه، 
بتأثير 	لحقنة 	لمسّكنة 0� 0ناc، حّتى �0صلني  ألني كنت �0شك 

.cلشا	لى بيتي في P
*   *   *

كا� في �مشق ثالثة مستشفيا: مستشفى كلية 	لطّب (�كا� 
	لغربا�)،  مستشفى   Mلنا	 �يدعو9  	لطبي،  	لمعهد  يومئذ  	سمه 
تبشير�  	إلنكليز�، �كالهما  	لفرنسي �	لمستشفى  �	لمستشفى 

(�0 تنصير� تكفير�).

�كا� عندنا من 0ساتذ] 	لمعهد 	لطبي جّر	حو� كبا# 0بر5هم 
	لمحاسبة  #ئيس  	لقباني  مصطفى  	ألستا�  	بن  	لقباني،  نظمي 
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�0يب.  	لمعا#{، �مرشد خاطر، �هو نصر	ني عالِم  في �5	#] 
 Dلمهّذ	 	لرجل  ببشاشة  فتلّقاني  Pليه،  فذهبت  	لقباني  0جد  فلم 
�	الطمئنا�  به  بالثقة  �0شعرني  لأل�يب،  	أل�يب   cكال �كلمني 
Pليه. �	لطبيب يد	�� بشخصه �0سلوبه قبل 0� يد	�� بعلمه �ِطّبه. 
�0عطاني حقنة في 	لجلد 0ظّن 0� 	سمها كا� >بر�بيد��< �قاP xنها 

تسّكن �ال تشفي. 

�	سترحُت، �لكنني 	ضطُر# بعد حين Pلى Pجر	� 	لعملية 
	لجر	حية بيد 	لدكتو# شا#x في 	لمستشفى 	لفرنسي في 	لقّصاh؛ 
�P كنت 0سكن في �خر 	لحّي 	إلسالمي، مسجد 	لقصب، 	لذ� 
غرفة  �0سع   �0خذ  .hلقّصا	 	لمسيحي،  	لحّي  هذ	  يجا�# 
مشرقة، �	شترطت عليهم 0� يز�#ني من شا� متى يشا�، �كا� في 
هذ9 	لغرفة مدخل شبه خاّ¡ يفضي Pلى 	لشا#h. �كانت 	لممرضة 
بنتًا لطيفة حلو]، ما كا� لي من حال�تها �جمالها Pّال ما كا� يغّني 
به محمد عبد 	لوهاD عن 	لقمر قديمًا: >حّظنا مّنه 	لنظْر، �	لنظْر 

#	rْ يِْرضي ميْن؟<.

تستطيع  ال  ألنها  بل  به  تقتنع  نفسي  أل�  ال  0نا،  0#ضاني 
	لوصوP xلى 0كثر منه. �لوال نشأتي 	إلسالمية 	لقوية �لوال حفظ 
�من  	لنظر  من  0كثر  معها  لي  لكا�  عليه)  	لحمد  (�له  لي  	هللا 
	لحديث، فقد كانت جميلة لطيفة �كنت شابًا قويًا، �P� لم 0كن 
جميًال فلست قبيحًا، �0حسب 0ني لو فتحت لها 	لطريق اللتقينا 
على ما ال يرضي 	هللا. فيا ليت 	لقائمين على 	لمستشفيا يضعو� 

.في 0قساc 	لرجاx ممّرضين بدًال من 	لممّرضا
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�كا� يدير 	لمستشفى #	هبا. #ئيسة 	لقسم 	لذ� كنت فيه 
#	هبة 	سمها سو#ما#�، �0 	ألخت مريم، �كانت شديد] عنيفة 
0عماقها  تيريز، �لعّلها في  	لتي 	سمها  	لممّرضة  �ال سيما على 
تتأّثر لقبحها من جماx هذ9 	لممّرضة �لغلظتها من لطفها. �يبد� 
0نها قد عّضت 0صابع 	لندc على 0نها َقبَِلتني في قسمها، بل لقد 
غرفتي  أل�  �لك  قبولي؛  على  	لمستشفى  على  	لقائمو�   cند
صا# مثابة للز	ئرين، �0كثرهم من 	لمشايخ. حّولو	 	لمستشفى 
Pلى مجمع علمي P �0لى مسجد؛ فكانت 	لمناقشا تد�# 	لنها# 
كله �5َُلفًا من 	لليل، ��P	 �خل �قت 	لصال] مّد�	 منا�يلهم �صّلو	 
جماعة يؤّمهم �	حٌد منهم. �كا� شيخنا 	لمبا#� (#حمه 	هللا �#حم 
	لجميع) له صو لو جمعَت عشر] 0صو	 من 0قو	ها �0شّدها 
	لشيخ. كا�   لكانت ��� صو �حزمتها �جعلتها صوتًا �	حد	ً 
ثلثها   بعبا#	 تحتّج  فأسرعت سو#ما#� محتّجة  مّر]،  يتحد� 
	النفعاx خليطًا عجيبًا  �	لباقي صا# من  فرنسي،  عربي �نصفها 
ال ُيفَهم له معنى. �كا� يعر{ كلما من 	لفرنسية ففهم قصدها 
	عتذ	9#  	لهد��. فكا�  Pلى  	لمستشفى يحتا~  �قاx: نعم، نعم، 

Pليها مبعثًا جديد	ً لسخطها لجها#] صوته.

�كا� 	لحّق في هذ9 معها، �لكن ما ال حّق لها فيه، �	لذ� 
في  ليس  �0نه  معها   	لعامال �عقل  عقلها  في  نقص  على   ّx�
#�kسهن �ما¦ كالذ� في #M�k 	لناM، بل هو فا#¦، 0حسب 
0نك P� نقر جانبه بإصبعك #ّ� #نين 	إلنا� 	لخالي: كنت ليلًة 
غليظة  �كانت  	لليل،  ممرضة  0ستدعي   Mلجر	 فقرعت  متألمًا 
	لمريض، �كانت فو^ �لك  ببشاعتها مر�  تزيد  بشعة  سمجة 
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غبّية نا�#] في 	لغبا�. فأعطتني ما 0مر به 	لطبيب من 	لمسّكنا فما 
0فا�، فجا� بشي� في يدها �قالت: خذ هذ	 فقبِّله باحتر	c �َضْعه 
 فنظر 	لصليب.  Pنه  قالت:  هذ	؟  ما  قلت:  	أللم.  موطن  على 
Pليه فإ�	 عليه صو#] Pنسا�، فتغابيت �تجاهلت �قلت: من هذ	؟ 
قالت: هذ	 يسوh 	بن 	لرDّ (تعالى 	هللا عما يقولو�)! قلت: 	بن 
#Dّ ُيصَلب! �من صلبه؟ قالت: 	ليهو�، 0لم تسمع بذلك؟ قلت: 
قالت:  فيها.  ُنشر خبر9  فما   ،cيو 	لجر	ئد كّل  0قر0  0نني  ال، مع 
�لم  	لكبا#  من  سمعته  0بي  جد]   �P حّتى  قديم،  شي�  هذ	   �P
	لمعر�؟  تعرفين  �هل  صلبو9؟  �كيف  قلت:  كا�.  متى  تعر{ 
قالت:  بيت من؟  بيته. قلت:  0ين  0عر{  0عرفه �لكن  ما  قالت: 
بيت 	ألمعر�، ألنه كا� على طريقي. قلت: �يحك، 	لمعّر� ال 

:xلمعّر� يقو	ألمعر�! 	
ساعَة 	لصلِب: 0يَن كاَ� 0بو9ُ؟ليَت ِشعر� �ليَتني كنت �#�0

قلت:  	لطريق.  على   �ما 	لهند  في  مسافر	ً  كا�  قالت: 
�من 	لذ� كا� في 	لهند؟ قالت: 0بو9. قلت: 0بو من؟ قالت: 0بو 
لقد  Pلّي،  تعو��  �ال  �جهي  من  	�هبي  لها:  فقلت  	ألمعر�! 
�5تِني بغبائك مرضًا على مرضي. قالت: 0نا غبّية، 0نا كنت �0كى 
تلميذ] في 	لمد#سة. قلت: 0ّ� مد#سة هذ9 	لتي كنِت 0نِت �0كى 

.تلميذ	تها؟ قالت: مد#سة 	لر	هبا

*   *   *
كم تقّدc 	لطّب 	لجر	حي من تلك 	ألياP cلى 	آل�؛ كانت 
	لعملية عملية قطع 	لز	ئد]، فأبقوني ممد�	ً على ظهر� نحو	ً من 
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Pّال بعد 5من  0نقلب على جنبي  بأ�  يومًا، �ما ُسمح لي  0#بعين 
د	ً، ال  طويل! ما كا� قد ُعر{ 	لبنسلين، �كا� 	لتخدير خنقًا متعمَّ
 �0 c#على 0نفي كمامة فيها كلو#�فو 	. �ضعو�آل	لى P 9�0كر x	50
0ثير �0 0مثاx �لك مّما كا� يخّد# به في تلك 	ألياc، �ضغطوها 
تخّد#"،  "خلص  يقولو�  0سمعهم  �كنت  باالختنا^.  0حس  �0نا 
فأشير بكفي 0ْ� ال، قالو	: هل يدمن 	لمسكر	 حّتى ال يؤّثر فيه 
	لبنج؟! ما علمو	 0ني بحمد 	هللا لم 0قترD منها �لم �0خل 0ماكنها، 

فضًال عن 0� 0شربها. 
�كا� 	لصحو من 	لبنج 0صعب علّي منه، فأنا P� نمت على 
ظهر� �خت. فلما بد0 0صحو �جدُتني مثّبتًا في 	لسرير مربو� 
	ليدين �	لرجَلين، كأني معتَقل في سجن ظالم ال يخشى 	هللا �ليس 
له قلب، �ما له من 	إلنسانية Pّال 0نه يمشي على 	ثنتين �ليس له 
َ�َنب. �من شد] ضيقي شد� 	لربا� فقطعته، �كنت 	مر0ً #ياضيًا 

.قويًا متين 	لجسد مشد�� 	لعضال
0مضيت هذ9 	لمّد] كلها من 0جل عملية 	لز	ئد]، �قد ُشّق 
عني  �منعو	  سانتي).   ١٨) معشا#	ً  عشر  ثمانية  طوله  شقًا  بطني 
بطني  على   hلموضو	 	لثلج  كيس  Pلى  يد�  0مّد  فكنت  	لما�، 
فأستخر~ قطعة صغير] 0مسحها حّتى 0نظفها، ثم 0ضعها في فمي 
 Dلشر	  �P بقولهم  مقتنعًا  0كن  لم  با#�	ً، ألني  ما�  منها   Dفأشر

يضّرني. 
�قد صدقت 	ألياc قولي، فلما قامت 	لحرD 	لعالمية بعد 
 xلقتا	ئد] لئّال تلتهب 0ثنا� 	لز	 �لجنو� يقطعو	لك بسنتين �جعل �
فتؤلمهم، قر0 0� جماعة منهم كانو	 مجتمعين في 	لمستشفى 
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يريد  فقاc فشرD �نا��: من  منهم،  	لعملية فعطش �	حد  بعد 
0� يشرD؟ فشربو	 جميعًا. فلما #�0 	ألطّبا� 0� �لك لم يضّرهم 

سمحو	 بشرD 	لما�.
*   *   *

�كا� في بهو 	لمرضى (	لعنبر 	لعاcّ) مريض شيخ مسلم فقير، 
�لم يكن عالمًا �لكنه كا� �كيًا. فلما َقُرD خر�جه �جا9�k بقائمة 
	لحساD �جد 0� 	لمر� 	لذ� جا� فيها 0شد من 	لمر� 	لذ� 
 xتمثا 	لمستشفى  يقوc �يقعد، �كا� في  5	x. �كا� يستطيع 0� 
5عمو	 0نه صو#] 	لقديس 	لذ� يحمي 	لمستشفى، �كانو	 يضعو� 
ير	9 0حد  ليًال حيث ال  بها  فيأتي   cيقو �لو#�. فكا	  باقا حوله 
فيضعها Pلى جنب سرير9، فإ�	 	جتمع 	لطبيب �	لر	هبة �	لممرضة 
في 	لصباr قاx لهم على مسمع من 	لمرضى: P� 	لقديس جا�ني 
Pلى جنب سرير�. فأعجبهم  	لو#�  بالشفا� ��ضع هذ	  �بّشرني 
�لك منه �0ًال ألنهم حسبو	 فيه شها�] لهم �تأييد	ً لضاللهم، فلما 
كّر#ها 0حبو	 	لتخلص منه �Pخر	جه، فطلع عليهم بُحّجة جديد] 
فقاP x� 	لقديس جا�9 	لبا#حة �قاx له: 0خبر 0تباعي 	لمخلصين 
0نني �مرهم بأال يأخذ�	 منك شيئًا. �كانو	 يعرفو� 	لحقيقة �لكنهم 
P� جهر�	 بها كّذبو	 0نفسهم، فسكتو	 عنه �0خرجو9 من غير 0� 

ير9�k5 شيئًا.

هذ	 طر{ من خبر� في 	لمستشفى.

*   *   *
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-١٠٦-
�قفة في نهاية سبع �سبعين سنة

غد	ً هو يوc 	لجمعة 	لثالث �	لعشر�� من جما�� 	أل�لى. 
يوc كاألياc تشر^ شمسه ثم تغرD �تتعاقب ساعاته  Pنه عندكم 
ثم تنقضي، قد تر�� فيه ما يسّر �0 ما يسو�، ثم ال يد�c سر�# 
�ال يبقى 0لم. 0ّما 0نا فإنني 0#� في هذ	 	ليوc ما ال 0#	9 في غير9، 
له في حيا] 0حد  به 0حد �لم يكن  يهتّم  ففي مثله حد� 0مر لم 
0ثر، �لكنه كا� بد	ية حياتي 0نا؛ ففي يوc مثله، يوc 	لجمعة ٢٣ 
 xقا cليو	 	أل�لى سنة ١٣٢٧هـ �لَدتني 0مي. كّلما مّر هذ	جما�� 
به  �ّكرَتنا  ُ�ّ#يتي: هّال  �	لفتيا من  	لفتيا�   x0هلي �قا بعد9  لي 
لنحتفي معك، �0 لنحتفل فيه بك؟ 0َ�لم 0خبرهم به عشرين مّر] 
�هم ينسونه؟ 0ما قلت لهم: P� 	لد�لة 	لعثمانية نقَشته على 	للير] 
	لذهبية 	لرشا�ية (١٣٢٧)؟ �لك هو تا#يخ بيعة 	لسلطا� محمد 

#شا� �هو تا#يخ مولد�.

خّبر�ني: ما 	لذ� تصنعو� P� �ّكرتكم به؟ تعملو� لي قرصًا 
 D#ألقا	ألهل �	عليه  �لكاتو) �تجمعو	نّي (�0 	لفر	ضخمًا من 
�تغرسو� فيه 	لشموh ثم تقولو� لي: 0طفئها. 0نفخ عليها فأطفئها، 
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�كيف 0طفئ بنفخة �	حد] سبعًا �سبعين شمعة؟ �لما�	 0تعّجل 
 Pطفا�ها �سيطفئها َمن �كله 	هللا بها حين يجي� 	ألجل، فأمو

كما ما �ال{ ��ال{ �ماليين �ماليين من قبل:

�	لُجَمُعماتو	 فما ماتِت 	لّدنيا لموتِهُم 	ألعياُ�  تعّطَلِت  �ال 

ماتو	 �لبث 	لناM 0حيا� يصبحو� �ُيمسو�. يألمو� لموتي 
0يامًا �شهو#	ً ثم ينسو�، P� لم ينسو	 في شهر نسو	 في سنة:

Pلى 	لَحوxِ ثم 	سُم 	لسالcِ عليكما
�َمن َيْبِك َحوًال كامًال فقِد 	عتَذْ#

0بي �نسيت مو 0مي، �كد (�لن   0نا مو 0ما نسيت 
0نسى) قتل بنتي؟

*   *   *
ألحصيها،  �0كرها  لست   مّر	 	لموقف  هذ	  �قفت  لقد 
باقيها  �طويت  منها  ُنشَر  مّما  	ألقّل  حفظت   مقاال �كتبت 

فأضعتها(١).
فقد؟ كنت  بما   نشر �ما�	 خسر مّما  فما�	 #بحت 
 ،cأليا	عتصَرتها 	لتي 	طفي 	لو#^ من عو	في كّل سنة 0صّب على 
	لصحف،  0ُ�ِ�عها   مقاال به  فأكتب  	لرحيق  هذ	  منها  0صّب 
0� 0حّققها. كنت  بها نفسي ��مل  	لتي تفيض  �مالي  فيها   h��0�

______________________
 D	0بو >على  	لنفس<:  >من حديث   Dكتا في   	لمقاال هذ9  	نظر   (١)

	لثالثين< �>على عتبة 	أل#بعين< �>بعد 	لخمسين< (مجاهد).
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0فتح ِصماc 	ألما�(١) آلالمي 	لمحبوسة في صد#�، ألنّفس عنه 
.cآلال	حّتى ال تفّجر9 

	لُقّر	� �Pعجابهم، كنت  كنت 0كتب لأل�D، 0شتر� #ضا 
0بالغ 0حيانًا �50خر{ 	لحقيقة �0جّملها، 0ّما 	ليوc فسأكتب شيئًا 
 cّلذ	� rلمد	لحّس حّتى ال 0فّر^ بين 	 �خر. ال 0قوP xني فقد
 r0ُمَد 	لناM 0حّب 0�  فأنا كغير� من   ،rلنجا	لخيبة �	 بين  �ال 
�0� 0نجح �0� 0كو� 	لذ� تتوّجه Pليه 	ألنظا# �تشير Pليه 	أليد�، 
�لكن 	ألياc عّلمتني 0� هذ	 كله مؤقَّت: تمثاx من 	لثلج كالذ� 
يصنعه 	أل�ال� في 	لبال� 	لبا#�]. تمثاx جميل �لكنه يعيش #يثما 
 D	بتر يختلط  ماً�  يسيل  هو  فإ�	  �تحمى،  	لشمس  عليه  تطلع 

	أل#� فيصير �حًال.
لقد فتحت باألمس كتابًا فوجد فيه �#�] جاّفة، ما 0مسكت 
بها حّتى تفّتَتت �صا# كالهبا�. كانت يومًا �#�] نضر] حّية فّو	حة 
	لعطر فصنع هذ	 بها 	لزماُ�، لست �0#� 	آل� ما �كر	ها �ال لما�	 
�ضعتها في هذ	 	لمكا�. Pنها كموميا� مصرية لفتا] ير	ها 	لباحث 
عن 	آلثا#، �ال يد#� من هي �ال يعر{ ما�	 كانت؟ ما�	 كانت 
حياتها؟ بما�	 كانت تفّكر �كيف كانت تشعر؟ هل كانت سعيد] 
c0 غّطى عليها 	لشقا� فعاشت بال 0مل �ال #جا�؟ لم يبَق من هذ	 

كله Pّال هذ9 	لبقايا 	لجامد] من جّثة هامد].
 x0بطا يخّر  	لتي   	لجميال 0جمل  على  	لقبر  فتحت  لو 
 x	ألمو	 كر	ئم  �يبذلو�  جمالها،  هيبة  من  	لّرَكب  على   xلرجا	

______________________
.Dِكتا �على �5 c(١) ِصما
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مهر	ً لوصالها، �يجعلو� 0#�	حهم تحت 0قد	مها، لو فتحت عليها 
بعد عشر] 0ياc من موتها فما�	 تر�؟

هذ9 هي 	لدنيا �هذ� لذ	ئذها. عشت سبعًا �سبعين سنة، 
ُ�قت 	لحلو �شربت 	لمّر، �#0يت 	لنفع �قاسيت 	لضّر، �عرفت 
	لشهر] �	لمجد �عرفت 0يضًا 	لخموx �	لنكر	�، �0نا 0قوx هذ	 
 بعد تجاِ#D هذ	 	لعمر 	لطويل، فهل 5هد في 	لدنيا �تجّر�
للعمل لآلخر] �سعيت لها سعيها؟ 0قوx: ال. 0قولها �0نا غا#^ في 
َعَر^ 	لخجل من 	هللا، �0نا منغمس في غمر] 	أللم، 0قولها ألنها 
 هي 	لحقيقة. هل تريد�� 0� 0كذD عليكم؟ Pنها لتمّر بي �0قا
�0كر فيها 	لحقيقة 	لكبر� 	لتي كتبت عنها مقالة في مجلة >	لرسالة< 
 D] كتا�	ثر قرP لثقافة< (لم 0عد �0كر) من 0كثر من 0#بعين سنة	�0 >

0ند#يه مو#�	 عن 	لو5ير 	إلنكليز� 	ليهو�� �5#	ئيلي(١).

سأحدثكم حديث موتي غرقًا في بير� سنة ١٩٥٤ �0ني 
 ،(٢)	لمو عتبة  على  #جلي  �ضعت  بعدما  	لدنيا  Pلى  #جعت 

______________________
 Dلثقافة< سنة ١٩٤٧، �هي في كتا	لكبر�<، نشرها في >	لحقيقة 	(١) >
هذ	  قر	�]  من  خرجت  "لقد  �خرها:  في   xقا� Pسالمية<،   xفصو<
	لكتاD �0نا 50هُد ما يكو� Pنساٌ� بالشهر] �	لمجد، �0فهُم ما يكو� 
لغاية 	لحيا] �حقيقتها، �0نها P� لم تكن مز#عة لآلخر] لم تكن شيئًا، 
�0� مسّر	تها �0هاc �ُمَتعها سر	D �كل ما فيها Pلى �5	P ،xال ما كا� 

هللا فهو 	لباقي". فَمن 0حب فليقر0ها هنا� (مجاهد).
(٢) 	نظر مقالة >في لّج 	لبحر<، �هي في �خر كتاD >من حديث 	لنفس< 

(مجاهد).
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� شا� �هللا حديثًا مفّصًال بمقد�� ما بقي في 	هني من � �#سيكو
�ني لّما �%يتني غائصًا في �لما� %حا#$  :�تفاصيله، #لكن %قو$ �آل
� %تنّفس فال %جد �لهو��، #%� %ثّبت قدمي على %�4 ��سية فال %
تصل �لى شي� ثابت، #%مّد يد@ فال تعلقا� بشي�، #كنت في 
مكا� منفرG ما حولي %حد... سأ	كر لكم ما �لذ@ كنت %شعر به 
في تلك �للحظاJ: لقد �%يت فيها %ّ� كّل ما في �لدنيا قبض �لريح. 
%صابعك  #شّد  �قبضها  ثم  �لريح  مهّب  في  #�مدGها   Pيد �بسط 

عليها، ثم �نظر ما �لذ@ %مسَكت يُدP؟
عليها  #قعت   Jكلما #لكن   ،J%قر مّما  كثير�ً  نسيت  لقد 
مصاGفة %# سمعتها من مدW�ّ %# صديق بقَيت عالقة في 	هني، 
 Xهذ #من   ،��لنسيا سيل  معه  ليسحبه  يبلغه  ال  عا$   �مكا في 
�لكلماJ �لتي #ّجَهت حياتي كلمة البن �لجو\@ في كتابه >صيد 
�لخاطر< �لذ@ حّققه %خي ناجي، #كتبت له مقّدمة طويلة #عّلقت 

.bكثير Jعليه تعليقا
كا� �مضا� �لذ@ مضى في قلب �لصيف #قد %مضيُته في 
مّكة في %شّد �لحّر. #%ياd �لصيف %طو$ �ألياd، فا	كر#� كم يقاسي 
�نه يرf في كأW �لما� �لبا�G نعمة ال  .gلصائم من �لعطش #�لجو�
تعدلها %مو�$ �لمصا�l، فإ	� %ّ	� �لمغرj #شرj فما �لذ@ يبقى 
 jبشر bللّذ� jغلَبته نفسه فأفطر فأصا �	�له من mالd �لصياd؟ #
�للذ�ئذ   �� �لمسا�؟  �للّذb عند   Xله من هذ يبقى  �لذ@  ما  �لما�، 
�لمحرمة تذهب #يبقى عقابها، #mالd �لطاعة تذهب #يبقى ثو�بها. 

هذX هي كلمة �بن �لجو\@.
*   *   *
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سبع �سبعو� سنة ما 0طولها، �لكن ما 0طولها حين تنظر 
Pليها من �0لها �ما 0قصرها 	آل� من �خرها. Pنها كالعطلة 	لصيفية 
منها   cيو تبد0، �لكن في �خر  للطالب: تكو� ثالثة 0شهر حين 
ال تكو� ثالثة 0شهر بل يومًا �	حد	ً. كالمرّتب للموظف: عشر] 
�ال{ حين يقبضه �لكن عند �خر مئة #ياx تبقى منه يكو� #	تبه 

مئة #ياx فقط.

فأنا ما عشت سبعًا �سبعين، بل خسر من عمر� سبعًا 
�سبعين.

�	لعبر] بالنتيجة، فما�	 تكو� نتيجة هذ	 	المتحا� حين ُتنَشر 
 c0 بشمالي c0 لنتائج؟ هل 0تلّقى صحيفتي بيميني	لصحف �ُتعَلن 	
من �#	� ظهر�؟ 	ألمر بيد �	حد، هو يقّر# ما ير	9 �هو ينّفذ ما 
قّر#9، ال يستطيع 0حد 0� ينقض قر	#9. ليس بعد9 	ستئنا{ �ال 
تمييز �ما لُحكمه نقض. Pنه عا��P :x	 عاملني بعدله �0عطاني ما 
0ستحّق فيا خسا#تي �يا نتيجة ظلمي نفسي! �لكنه #حيم #حمن، 

.P� �0الني #حمته نجو

	ْكَتسَبْت}  ما  َكسَبْت �عليها  قانو�: {لها ما  P� طبق علّي 
فيا ضيعة علي 	لطنطا��! �لكن ينّجيني قانو�: {#بَّنا ال ُتؤ	ِخْذنا 
0يأM من  Pني �	هللا 0خشى �نبي �لكن ال  0ْ� 0خطأنا}.  َنسينا   �ْP
#حمة #بي، ��مل 0� تنفعني P� مّت صال] 	لمؤمنين علّي ��عا� 
من يحبني. فمن كا� قر0 لي شيئًا �0 	ستمع مني شيئًا فمكافأتي 
منه 0� يدعو لي، �َلدعوٌ] �	حد] من مؤمن صا�^ في ظهر 	لغيب 
خير من كل ما حّصلت من مجد �0بي �شهر] �منزلة �جا9، �من 
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لذ	ئذ 	لدنيا كلها.
�ما لذ	ئذ 	لدنيا؟ لقد قلت من قديم: P� 	لفقير يمّر بقصر 
	لغني �0 تمّر به سيا#ته فيحسب 0نه P� كا� له مثلها فقد حيز له 
	لدنيا �جمع 	لسعا�] من 0طر	فها. �لكن هل يشعر بهذ9 	لسعا�] 
مالُك 	لقصر �	لسيا#]؟ Pنها تصير له شيئًا عا�يًا يفقد 	الستمتاh به 
�لكن يألم لفقد9. �	لعا�] -كما جا� في كتب علم 	لنفس- ُتضِعف 
	لحس �لكن تزيد 	لفاعلية. 0فليس هذ	 �ليًال على ما قلته من 0� 
	للذ	ئذ 	لماّ�ية كّلها سر	D؟ ال تد#� جماx 	لسر	P Dّال من بعيد، 
فإ�	 صر عند9 تسّرD جماx منظر 	لما� �#0يت 0نك ال تز	x في 

	لصحر	�.
*   *   *

سبع �سبعو� سنة 0مضيت 0كثرها في 	لعلم �	أل�D: �#	سة 
في 	لمد#سة �قر	�] على 	لمشايخ �مطالعة في 	لكتب �مساجلة 
فيها  0طالع  	لتي كنت   	لساعا  x لو 0حصيت معدَّ مع 	إلخو	�. 
بعيد   xَغر شبه معتز 	لصِّ 	ليوc، ألنني منذ  لز	� على عشر في 
0قر0 من  لكل ساعة عشرين صفحة،  فلو جعلت  	لمجتمع.  عن 
	لكتب 	لدِسمة نصفها �من 	لكتب 	لسهلة نصفها، لكا� لي في 
كل يوc مئتا صفحة. 0تناx5 عن نصفها 	حتياطًا �هربًا من 	لمبالغة 
�خوفًا من 	لكذD (�P� كنت لم 0كذD �لم 0ُقل Pّال حقًا)، فهذ9 
مئة صفحة في 	ليوc. فاحسبو	 كم صفحة قر0 من يوc تعّلمت 
	لنظر في 	لكتب �	متّد يد� Pليها. سبعو� سنة، في كّل سنة 	ثنا 
عشر شهر	ً، في كل شهر ثالثو� يومًا، في كل يوc مئة صفحة. 
 (x	50 ال�) منه نصفه، فكم يبقى؟ كنت 	لرقم فاحسمو	هالكم  �فإ
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0قر0 في كل علم: في 	لتفسير، �في 	لحديث، �في 	لفقه، �في 
�في  	لفرنسي،   Dأل�	� 	لعربي   Dأل�	  :Dأل�	 �في  	لتا#يخ، 

	لعلوc على تنّوعها �تعّد�ها.

�ال 50	x �	لحمد هللا 0ستوعب خالصة �	فية لِما قر0. ما 
 cأل#قا	لمسائل: 0نسى 	 �	0نسى 0فر �آل	 كنت 0نسى شيئًا فصر
�0نسى 	ألسما�، �لكنني 0حفظ 	لمسألة. لقد تمّكنت في نفسي 

	ألصوP� x� غابت منها 	لفر�h، فتحّوx 	لحفظ Pلى َمَلكة.

	لشعر	� عشر	 �عشر	، �من كتب  قر0 من ��	�ين 
	أل�D 0كثَرها، �من 	لقصص 	لفرنسية �	لمترَجمة عن 	إلنكليزية 
�	لر�سية �لغا 	أل#� كلها مئا. نعم مئا، ال يز	x 0كثرها 

عند�.

�كتبت ما لم يكتب 0كثَر منه مّمن 0عر{ Pّال قليل، كاألمير 
شكيب 0#سال� �	ألستا� 	لعّقا� �0مثالهما، �P� كا� 0مثالهما ِقّلة 
من 0صحاD 	لقلم 	لفّيا�. �	لذ� ُنشر مّما كتبت يزيد على ثالثة 
 عشر 0لف صفحة، �ما ضاh مني مثله �0 0كثر منه. منها مقاال
كا� لها في حينها ضّجة كضّجة مدفع #مضا�، يوقظ 	لنائم �يسّر 
	لبلد،  في  من  كّل  صوَته  يسمع  	آلثم،  	لمفطر  �يغيظ  	لصائم 
	ألثر �يمضي كما يمضي كّل شي� في  �ُينسى  	لضّجة  تهد0  ثم 

	لدنيا.

 cلحكا	 كر	سي  �5عزعت  	لشعب   هّز ُخطَبًا  �خطبت 
�بّدلت خّط مسير] 	لناM، ثم عا� كل شي� Pلى ما كا�. خطبت 
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 Mلقد	في � �^ �في لبنا	لعر	كلها �في مصر �في  cلشا	 �في مد
�في عّما� �في 	لهند �في 	لباكستا� �في 0ند�نيسيا، �في 	لمر	كز 
	إلسالمية في �0#ّبا. �0نا من 0قدc َمن تكّلم في 	إل�	عة، حّدثت 
منها من يوc 0ُنشئت محّطة 	لشر^ 	أل�نى في يافا بعد Pنشا� محّطة 
مصر بسنة �	حد]، من 0كثر من خمسين سنة، �ال 50	x 0تكّلم فيها 
Pلى 	آل�. �في 	لر	ئي (	لتلفزيو�) من حين عرفنا 	لر	ئي، �كنت 
0� يدخله  قبل  فيه  x�0 من �خل 	ألستو�يو في جّد]، فتكلمت 
0حٌد من 	لمحّدثين �	لمغّنين �	لممّثلين، كنت 0نا x�0 �	خل Pليه 

�متكّلم فيه.
عّلمت في جميع مر	حل 	لتعليم، من 	لمد	#M 	أل�لية في 
 c0قسا Pلى  	لجامعة،  Pلى  	لثانوية،  Pلى  	البتد	ئية،  Pلى  	لقر�، 

	لد#	سا 	لعليا فيها.
�	شتغلت بالقضا� من �0نى �#جاته Pلى 0عالها، حّتى لقد 
0ُِحْلت Pلى 	لمعا  �0نا مستشا# في محكمة 	لنقض (	لتمييز) في 
�مشق �في 	لقاهر] 0ياc 	لوحد]. ��ضعت 0نا مشر�عا قو	نين 
�قانو�  	لشخصية   x	ألحو	 قانو�   :cلشا	 في  بها  	لعمل   x	يز ال 

	إلفتا�، �مناهج 	لتعليم في مد	#M �5	#] 	أل�قا{.
	لجمعيا 	إلسالمية في  Pنشا�  x�0 من عمل على  �كنت 
	لشاc، �لم �0خل �	حد] منها عضو	ً #سميًا فيها. �كنت 0جمع كل 
	لعاملين في 	لحقل 	إلسالمي، �	سألو	 	لشيخ 	لصو	{ يخبركم، 
�لو كا� 	لشيخ 0مجد 	لزها�� #حمه 	هللا حيًا الستشهدُته؛ كنت 
	لطر{  0قصى  Pلى  	لصوفي  	لطر{  0قصى  من  جميعًا  0جمعهم 



٩٤

	لسلفي، ال ألني كنت معهم جميعًا بل ألني كنت 0عا�� كّل من 
يعمل لإلسالc، 0مشي معه ما �	c طريقي على طريقه، فإ� 	ختلف 
0بّدx من 0جله طريقي. �كانو	 يستجيبو� لي ألنني  لم  	لطريقا� 
ال 0ناh5 شيخًا على مشيخته �ال #ئيسًا على #ياسته، �لو ُعرَضت 
علّي (�قد ُعرضت فعًال) ألبيتها، لذلك كانو	 يستجيبو� لي �ال 

يستوحشو� مني.
P� من 	لُكّتاD من يخالط 0صحاD 	لرياسة �0#باD 	لسياسة 
�مالكي 	لجر	ئد، �يصا�^ 0هل 	لنفو� �	لسلطا� فينّوهو� به في 
�0نا  لها.  فقّدمو9  �كر�9  منفعة   �0 كانت جائز]   �P� مكا�،  كل 

0عمل �حد� بعيد	ً عنهم:

َلها 0ُْ�عى  َكريهٌة  تكوُ�  ��P	 ُيحاMُ 	لَحْيُس ُيدَعى ُجْنُدDُفإ�	 

*   *   *
ما 	لذ� 0شتهيه 	آل�؟ ال 0حتا~ ماًال؛ P� ما #5قني 	هللا منه 
يكفيني، �صّحتي P� بقَيت لي فإنها حسبي. �ال 0طلب شهر]، 
فعند� منها 	لكثير؛ كنت معر�فًا في �مشق من 0كثر من خمس 
�0#بعين سنة، �0نا معر�{ في بال� كثير]، 0ّما في 	لمملكة فيعرفني 
من �جهي �صوتي 0كثر َمن 0صا�فهم من 	لرجاx �	لنسا�. هذ9 
نعمة من 	هللا 0حّد� بها، �ما قلتها لهذ	 بل ألسأx: ما نفعي منها؟ 
Pني ال 0#	جع �	ئر] حكومية �ال 0شتر� شيئًا، �كنت 0كتب Pلى 
جاللة 	لملك عبد 	لعزيز #حمه 	هللا مع شيخنا 	لشيخ محمد بهجة 
	لبيطا# من 0#بع �خمسين سنة، �يتفّضل هذ	 	لرجل 	لعظيم عليه 
#حمة 	هللا فيصلني جو	به �0نا شاDّ ال ُيؤَبه له. �كتبت بعدP 9لى 
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��ال�� من �لملو�، �حم �هللا من توّفا� منهم ��بقى سالمًا موّفقًا 
��طا) عمر �لباقين منهم. �لكن سلوني: كم مّر+ خال) نصف قر" 
كتبت �طلب شيئًا لنفسي؟ ثال9 مّر�8 �� ��بعًا، �ليس �لطلب لي 
شخصيًا �لكن لبعض من يلوE بي. ��لمّر+ �لوحيد+ �لتي �خذ8 

فيها عطّية �حّد9 بها �آل" فقد جا8L مناسبة �لحديث عنها.
فلما  (١٣٤٣هـ)   ١٩٢٤ سنة  من  ��تكّسب  �شتغل  كنت 
جا8L سنة ١٩٥٤ كانت حصيلة عمل ثالثين سنة ثالثة ZالY لير+ 
سو�ية فقط (تعد) بسعر �ليو\(١) �لفًا �ثالثمئة �يا))، �كا" مع 
�خي عبد �لغني مثلها. �هو ��) �كتو� في �لرياضيا8 في سو�يا، 
�كا" �ستا�Eً في �لعلو\ في �لجامعة. فاشترينا قطعة من �لجبل فو` 
�لبيو8 مساحتها ��نم، �d �لف متر مربع، �حرb cخو�ني على 
توّلو� هم  للبناL، �قد  مبالغ  �قرضني  َمن  فيها. �جاLني  نبني   "�
 ،Lال نظر، حّتى قا\ �لبنا� d�� في ���نا بعيد ال �شرY �ال �شا�

�لكن �كبني َ�ين مقد��� ستة عشر �لف لير+ سو�ية.
مّر+ عند  قابلته ��)  َبْلخير،  �كنت �عرY �ألستاE عبد �هللا 
في  طالبًا  كا"  ��حسبه  يومئذ شابًا،  �كا"  بهجة،  �لشيخ  شيخنا 
�بيانه،  �Eكائه  �لسانه  بعقله  فأُعِجبت  بير�8.  في  �لجامعة 
�خرجت من عند �لشيخ �صحبني، �مشينا من ��� شيخنا في Zخر 
�لميد�" جنوبّي �مشق bلى ���نا في لحف جبل قاسيو" شماليها، 

�d من طرY �لبلد bلى طرفها. ثم قامت موّ�+ بيني �بينه.
سعو�  �لملك  ���tها   ١٩٥٤ سنة  كر�تشي  في  كنت  فلما 

______________________
.v(١) يو\ صد�� �لطبعة �أل�لى من هذ� �لكتا
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�سألني   مّر	 �لقيته  معه،  بلخير  	ألستا�  كا�  عليه  	هللا  #حمة 
عن حالي، فحمد 	هللا على نعمه ��كر له خالx 	لحديث ما 
 :xلغد قا	من  �فترقنا. فلما كا	للقا� �	نتهى 	ين، � يؤ#قني من 	لدَّ

لقد حّدثت جاللة 	لملك فأمر بقضا� �ينك.
 xهو� من  به   شعر ما  0نَس  لم  	لمّد]   xطو #غم  Pني 
0قر0 في كتاD من  0ني  0َكد 0صد^ �0ني، حسبت  	لمفاجأ]؛ لم 
�ينه"!  "	قضو	   :xفقا مدحه  خليفة  مع  شاعر  خبر   Dأل�	 كتب 
 �0 يمكن  هل  سبيل؟  0يسر  على   cألحال	 تتحقق   �0 يمكن  هل 
0#� بالعين ما ال يستطيع 0� يلحق به -لُبعد9- 	لخياx؟ فقاx لي 
 xني 0قوP :لي xيه، ما لك؟ 0ين �هبت؟ فانتبهت، فقاP :ضاحكًا
Pليك  �0صلها  حّتى  فانتظر   ،خسر  #�بّيا 0خذَتها   	�P لك: 

باإلسترليني.
0لف �ستمئة جنيه Pسترليني كانت عند� في تلك 	ألياc 0كثر 
من مليو� �ستمئة 0لف 	آل�. �قاx: ليس من 	لالc5 0� تخبر بها 
من معك. �لكن كيف 0كتم هذ9 	لفرحة؟ P� صد#� ال يتسع لها 
0مجد  	لشيخ  	لسفر  #فيَقي  Pلى  فذهبت  منه،  0كبر  Pنها  �حد�، 
	لشيخ  	لسعو��  للو5ير  �لك  �قلت  لهما.  �قلت  �	لصو	{ 
عبد 	لحميد 	لخطيب، �كتبت 0بّشر 0هلي في 	لشاc بأ� 	لدين قد 
ُقضي. �	نتظر 0� تصل Pلّي، �لكن 	لملك #حمه 	هللا �	لشيخ 

بلخير سافر	 �لم �خذها.
لما�	 0طمعوني �ما 0طعموني؟ لما�	 مّنوني �ما 0عطوني؟ 
نها#� �#kيا� في منامي. ��هبنا  فيها شغلي في  	لتفكير  �صا# 
	لنبيل  	لكريم  	لرجل  فيها  �لقيت  بومبا�،  Pلى  ثم  كلُكّتا  Pلى 
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	لشيخ محمد علي 5ينل مؤّسس مد	#M 	لفالr، فحّدثته حديثها. 
�طفقت 0كتب 	لرسائل Pلى 	لشيخ عبد 	هللا بلخير حّتى نظمت مّر] 
0بياتًا حسبت 0ني فتحت بها 	لقسطنطينية. ما كنت �0#� 0ني 0هد� 
 Pلى 0صحاD مصنع سيا#	 0قّدc سيا#]  �0نني  Pلى هجر  	لتمر 
 �0  xمثلي يحا� بلخير شاعر ال كاتب  	هللا  مرسيدM، �0� عبد 

ينظم 0بياتًا فال يفلح فيها!
	لملك  	لعطّية �شكر�  لم 0خبر9 بخبر هذ9  �لم h�0 0حد	ً 
عليها �	لوسيط بيني �بينه Pليها! �طالت 	ألياc �مّر ثقيلة حّتى 

.cفي كال cكال �كّل ما كا �مللت �0يقنت 0
�لقيت  	لشريف،  �كامل  #مضا�  �سعيد  0نا  للحّج  �جئنا 
ما  نيل  من  يأسي  �من  منه  غضبي  فمن  بلخير،  	هللا  عبد  	لشيخ 
ُ�عد به لم 0ُقل له شيئًا. فلما �قفنا للو�	h قاx: �سف �سف، 
لقد نسيت 0� لك عند� 0مانة، لم 0عر{ في 0ّ� بلد 0نت أل#سلها 

Pليك. �0خر~ صكًا (شيكًا) بمبلغ ١٦٠٠ جنيه Pسترليني.

قلت هذ	 	آل� ألشكر ألخي 	لشيخ عبد 	هللا بلخير 	لذ� لم 
للملك سعو�،  بالرحمة �	لمغفر]  	ألياc، �أل�عو  تلك  0َ#9 من 
	لملك فيصل �	لملك  بعد9  	لعزيز، �من  	لملك عبد  قبله  �من 
Pليهم  Pلّي 0حسن 	هللا  للملك فهد، فكلهم 0حسن  خالد، ��0عو 
جميعًا �جز	هم عني خير	ً، �0عّز 	هللا بالملك �ينه ��ّفقه Pلى ما 
ُيرضيه عنه، �Pلى ما يؤّيد شرعه �ُيِعّز عبا�9 	لمسلمين له 	لمؤمنين 

به.

*   *   *
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 Dلذها	0ستطيع  �؟ 0شتهي 0�آل	لذ� 0شتهيه 	بعد، فما �
Pلى 	لشاc متى شئت ال ُيحاx بيني �بينها، �0� ُتنَقل مكتبتي من 
بيتي في 	لشاP cلى �	#� هنا، �0� يستقّر 0حفا�� �0صها#� في 
هذ	 	لبلد 	لكريم، �0� يديم 	هللا علّي صّحتي �0� يمّتعني بسمعي 
�بصر�. �هذ	 كله للقليل 	لباقي من 	لعمر، 0ما ما 0تمّنا9 آلخرتي 
فهو 	لمغفر] �حسن 	لختاc، �0� 0#� 	لمسلمين قبل 0� 0مو قد 

عا��	 Pلى �ينهم فعا� لهم عّزهم �مجدهم.

Pّال  لي  ما  	للهّم  بالصالحين.  �0لحقني  مسلمًا  تَوّفني   Dّ#
	لقليل من 	لعمل 	لصالح، �لكني 0شهد 0نه ال Pله Pّال 0نت. 0نت 
	لمعبو�  	إلله  �0نت  	لمتصّر{،  	لمالك  �0نت  	لموجد  	لخالق 
�حد9 بحّق، ما 0شركت معك في شي� من 	لعبا�] 0حد	ً، �كل 
�0نت  تملكه  �0نت  �0جدَته  0نت  لك،  مخلو^  0نت  Pّال  شي� 
عليه،  �0ِمتني  	إليما�  على  ثّبتني  	للهّم  �حد�.  فيه  تتصّر{ 

�عاملني برحمتك بما �عد به عبا�� 	لمؤمنين.

*   *   *
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-١٠٧-
0خي 	لمبتَعث Pلى با#يس

 Dحر هو  بلد�  حيا]  �في  0نا  حياتي  في  	ألكبر  	لحا�� 
�0#ّبا، فدخلت علينا  بيننا �بين حيا]  	لستا#  	لتي هتكت   ١٩١٤
طر	ئق  بذلك  فبّدلت  �فسوقها،  �علومها  �بشر�#ها  بخير	تها 
معيشتنا �0ساليب تفكيرنا، �كانت كأنها صخر] كبير] 0ُلقيت في 
	لبحير] 	لساكنة، فلم تحد� على سطحها ��	ئر �لكن قلبتها قلبًا 

فجعلت 0سافلها 0عاليها.
 Dلحر	 قبل   cلشا	 في  حياتنا  من  باهتة  صو#]  �هني  في 
هذ	  في  كتبت  �لقد  بعدها.  Pليه  �لت  لما  �	ضحة  كثير]  �صو# 
كثير	ً �عرضت له في محاضر	تي �0حا�يثي كثير	ً، �لكن 0جمع 
ما قلت فيه 	لمحاضر] 	لتي 0لقيتها في 	لريا� في �� 	لقعد] سنة 
١٣٢٩هـ(١)، في 	لد�#] 	أل�لى للند�] 	لعالمية للشباD 	إلسالمي 
	لتي ُيشر{ عليها 	لرجل 	لعالِم 	لصالح سليل 	لعلما� 	لصالحين 

______________________
(١) �هي منشو#] في �خر كتاD >فصوP xسالمية< �	سمها >موقفنا من 
	لحضا#] 	لغربية<، �قد نشرتها �	# 	لمنا#] في #سالة صغير] 0يضًا 

(مجاهد).
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	لشيخ حسن بن عبد 	هللا �x 	لشيخ. �لقد بّينت فيها ما 0ّكَدته لي 
في  	لذ� �خل  	لفسا�  ُجّل   �0 من   ،D#ِلتجا	 لي  �0ثبَتته   cأليا	
	لذ�  	لعلم  �0كبر  �يننا،  عن  �0بعدنا  0خالقنا   hفأضا مجتمعنا 
فتح عقولنا �جّد� 0فكا#نا، Pنما جا�نا كله من 	لغرD، من �0#ّبا 

�0ميركا، من �هاD 0بنائنا Pليه �من �#�� 0هله علينا.
�ينها  على  حريصة  مؤمنة  0سر]  في  نشأ   Dّشا من  �كم 
بالعلم،  منها  ليعو�  	لبال�  تلك  Pلى  0#سلنا9  بفضائلها،  متمسكة 
فعا� بشها�] بال علم �0 عا� بعلم بال �ين، �0 تر� 	لدين �	لعلم 
هنا� �#جع متأبطًا �#	h حليلة بيضا� شقر	�، �لكن �#	� بيا� 
 Dً، يسر� في قلو	ً كفر	جلدها �شقر] شعرها قلبًا 0سو� مملو�

�0ال�9 منها.
�لقد عشت 5مانًا كّنا نقا#h فيه 	لفرنسيين 	لمستعِمرين في 
 	لشو	#h نها#	ً، ثم يأ�� نفر مّنا Pلى بيوتهم فيجد�� 	لمستعِمر	
أل�ال�هم،   �مرّبيا ��#هم،  في   متحكما  	لفرنسيا
يعلن 0حٌد  يثير�� عليهن حربًا. �هل  ِقر	عًا �ال  لهّن  ال يملكو� 

	لحرDَ على �5جته �c0 �0ال�9؟
Pّال  ملكها   M0سا  h5عز� 	لعباسيين  ��لة  ضعضع  �ما 
 Mللبا	 0عد	ئهم، صر�   بنا 	لفاتنا من   	لجميال 	لجو	#� 
 لهم في مضاجعهم �	لحبيبا 	لمالكا 0فئدتهم، �صرَ� 0مها
0بنائهم، ثم صا# 	ألمر لهؤال� 	ألبنا� فغد�� 	لحاكما من �#	� 

ستا#.
بعيد عني،  تمامًا ألنه  به  0شعر  0عر{ هذ	 �لكن ال  كنت 
	لد	#  في  	لنا#  شّبت   �P Pّال  	لخطر  حقيقة  يد#كو�  ال   Mلنا	�
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�نشبت 	لفأM في 	لرM0، عند �لك ُيحّسو� بها. �قد 0حسست 
 ١٩٣٧ سنة   cلشا	 في  	لمعا#{   [#	5� 0علَنت  حين  بالخطر  0نا 
0حدهما  فرنسا،  في  للد#	سة  	ثنين  طالَبين  	بتعا�  عزمها  عن 
عاc �ال كل  	لبعثا كل  تكن  �لم   .cللعلو �	آلخر   للرياضيا
يحرصو�   Dلطّال	 فكا�  نا�#]،  قليلة  كانت  بل   ،c	0عو خمسة 

عليها �يتسابقو� Pليها.
 ،	لرياضيا في  صغر9  من  نابغًا  	لغني  عبد  0خي  �كا� 
يدهش منه كل من عّلَمه من 	ألساتذ] �يفاخر به، كما كا� متقّدمًا 
في 	لعلوc، فدخل 	لمسابقة. �كنت 0حّب 0� ينجح فيها �لكن ما 
فّكر -Pْ� نجح- في 0مر سفر9 �حدP� ،9نما قلت: P� �خولها 
	لطّالD، �كانت مسابقة  ينفع لم يضّر. ��خلها كثير من  لم   �P
صعبة شاّقة، �لكن 	هللا مّن علينا فكا� 0خي هو 	أل�x في مسابقة 

.cلعلو	في مسابقة  xأل�	هو � 	لرياضيا

	لطبقة  في  فقيهًا  0بونا  كا�  فلقد  علينا؛  	هللا  بفضل  ��لك 
	أل�لى من فقها� 	لشاc، كما كا� من 0قد# مدّ#سي 	لحساD، �هي 
خّلة في 0سرتنا مو#�ثة عن جدنا 	لشيخ محمد 	لذ� قدc 	لشاc من 
مصر، فلقد كا� عالِمًا من كبا# علما� 	لدين �كا� من كبا# علما� 
	لفلك. 0ّما 	متشا^ 	لقلم �#كوD صهو] 	لمنابر، �مصا�لة 	ألقر	� 
في حلبا 	أل�D �	لبيا�، فما 0عر{ في 0سرتنا من 	نصر{ Pلى 

شي� منه قبلي. فمن 0ين جا�ني؟ لست �#�0.

لقد تقاسمنا 0نا �Pخوتي 	التجاَهين؛ فكا� 	لغالب علينا 0نا 
�0خي ناجي، 	لقاضي في 	لشاc �	لمستشا# 	آل� في �5	#] 	لحّج 
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بالفقه   xالشتغا	 علينا  	لغالب  سنة،  عشرين  من  هنا  �	أل�قا{ 
�	لعربية، Pّال 0� 0خي ناجي َيْنظم 	لشعر، �يسهل عليه حّتى لكأنه 
يرتجله 	#تجاًال. �له قصائد منشو#] من خمسين سنة لم يجمعها، 
�كا� (�0حسب 0نه ال يز	x) يحفظ من 	لشعر ما يند# 0� يحفظ 
	لغني �سعيد  	لصغير	� عبد  	ألياc. �0خو	�  مثَله في هذ9  0حٌد 
 ،cلعلو	لحديثة) �	لقديمة �	( غلب عليهما 	الشتغاx بالرياضيا

�P� كا� لهما نصيب كبير من علوc 	لدين �	لعربية.
*   *   *

كّنا نر� �0#ّبا نا#	ً تحر^ �نو#	ً يهد�، فكا� 	لمشايخ من 
ُضّرها،  �يخافو�  َحّرها  يخشو�  نا#ها:  ير��  �0ساتذتي  0هلي 
�كا� 	لشباD يرجو� نو#ها �يريد�� خيرها. كّنا نتناقش في 0مر 
بو	�#ها قد  بعيد] عّنا، �P� كانت  	لجديد] �هي  	لحضا#]  هذ9 
�صلت Pلينا. فلّما نجح 0خي في 	لمسابقة #0يت 	لخطر قد �صل 
Pلى بيتي، بل Pلى بيتنا، فلم يكن بيتي �حد� بل كا� بيتي �بيت 
Pخوتي. �كنت -بحكم 0ني 	ألكبر �0ني 	ستلمت مجد	{ 	لز�#^ 
بعد مو 0بي عليه #حمة 	هللا- 0حّس 0نهم �0ال��، �P� لم يكن 
بيني �بين 0كثرهم في 	لسّن ما يسّو¦ لي 0بّوتهم. فكيف 0لقي بولد� 

في ُهّو]ٍ مظلمة لست �0#� 0يخر~ سالمًا منها c0 يهلك فيها؟
كانت محا#بة هذ9 	لحضا#] �	لوقو{ ��� تغلغلها في حياتنا 
شبه مستحيلة، ألنها �خلت علينا على غير 	ستئذ	� مّنا، �صرنا 
معيشتنا،  طر	ئق  �في  50يائنا  �في  0سو	قنا  �في  بيوتنا  في   D0قر
بل �في تفكيرنا، صرنا 0قرP Dلى 	ألجانب مّنا Pلى ما كا� عليه 
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0جد	�نا قبل مئة سنة.
فما �منا ال نستطيع �قف هذ	 	لسيل فلنحفر له مجر� يسيل 
كّنا   	�P 	لعبا�.  	لبال� �ُيهلك  فُيغر^  لئّال يسيح في 	أل#�  فيه، 
ال نقد# 0� نعتصم من هذ	 	لوبا� في 0قفا¡ 5جاجية خالية من 
جر	ثيم 	لمر�، فلنأخذ 	للقاr 	لو	قي منه ثم لنقتحم عليه 	لحيا] 
�لنسلك مسالكها. P� لم يكن بد من 	لد#	سة في �0#ّبا فأَ�لى 0� 
متزّ���� من  	هللا  ناشئو� في طاعة  Pليها شباD مسلمو�  يذهب 
	لتقو� بز	�، من 0� يذهب ُشّبا� ال يبالو� بحالx �0 حر	c �ال 

يذكر�� 	هللا Pّال قليًال.
�لكن 	لذهاD ال يخلو من خطر، فلما�	 0عّر� 0خي لهذ	 
 �0 	لخطر؟ �لما�	 0جعله هو محّل هذ9 	لتجِربة �هي تجِربة مو
 حيا]، P� لم يكن فيها 	لمو 	لذ� تخر~ فيه 	لر�r ففيها مو

شّر منه، هو مو 	إليما� �	لخلق �	لعفا{!
�كنت حديث عهد بد#	سة 	أل�D 	لفرنسي، �كنت 0حفظ 
	لمقطع 	لر	ئع في #�	ية >	لسيد< لكو#نا� حين ترّ�� بين �	جبه في 
	النتقاc لشر{ 0بيه �لو ضاعت منه حبيبته (شيمين) �بين 	إلبقا� 
على شيمين �لو هد# شر{ 0بيه! �ما 0صعب 0� يتر�� 	إلنسا� 
بين 0مرين ال يرجح 0حدهما Pّال #يثما يعو� مرجوحًا. Pنه كالذ� 
كانو	 قديمًا يربطونه بين فرَسين قوَيين يذهب هذ	 يمينًا �هذ	 شماًال 

فيتمّز^ جسمه مزقًا.
 Dّمستقبله �كفالة عمله، �لكنه شا �0خي ضما Dفي �ها
�نيا9  كانت  شيئًا؛  �مكايدها  	لحيا]  شر�#  من  عر{  ما  غرير 
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بيته �مد#سته �	لطريق بينهما، �كا� في نحو 	لتاسعة عشر] من 
عمر9. فكيف 0بعث به Pلى بلد ال نز	x نسمع عنه من 0خبا# 	لفسا� 
طفل   M0# ُيشيب  ما  	لفاحشة  Pلى   xلوصو	 �سهولة  �	إلباحية 

#ضيع؟
ُفتحت في تلك  	لقهو	، �لكنها  يرتا�  لم 0كن مّمن  �0نا 
	ألياc قهو] في طر{ غوطة �مشق عند بو	بة 	لصالحية كانت ُتدعى 
قهو] فا#�^، �هي 0شبه بمتنز9، خالية من كل محرc، تقاc فيها 
صلو	 	لجماعة �P	 �خل �قتها، يقعد فيها من 0ساتذتنا: سليم 
سعيد  Pخو	ننا:  �من   ،cلبز	 �محمد  	لهاشمي  �جو�]  	لجند� 
 	�kلجير���. �جا	محمد � cللحا	لعطا# �حلمي 	ألفغاني �0نو# 	
 �0 	لمسابقة فقلت: �لكني ال 0ستطيع  بنجاr 0خي في  يهنئونني 
يلومني   �0  �0 يومًا  هو  يلومني   �0 0خا{  P#ساله،  تبعة  0حمل 
	لناM، �هذ	 كله 0هو� من 0� يعاقبني 	هللا في 	آلخر] P� 0نا عّرضته 

لفتنة في �ينه �0 خلقه.
 Mلهاشمي (�كانت له في نفوسنا �نفو	فأخذني جو�] بك 
Pلى   D0قر هي  هيبة   Dلطّال	 من  بعدنا  جا�  �من  قبلنا  كا�  من 
	لدهر مدير	ً  لغير9، �لبث حينًا من  مثلها  لم نكن نجد  	لرهبة، 
لمد#ستنا، مكتب عنبر) 0خذني Pلى منضد] قريبة خالية، �0لقى 
بثقله كله علّي ليقنعني بالمو	فقة �يخّوفني 	لندP c� 0نا 0ضعت على 

0خي هذ9 	لفرصة 	لتي ال يتهّيأ مثلها كل يوc، �قاx: 	سأله هو.
�كنت قد سألته فتر� 	ألمر Pلّي، فز	�ني حمًال Pلى حملي. 
فقلت لألستا�: 0ستخير 	هللا �0عو� من 	لغد. �0مضينا ليلة نفّكر، 
0نا �هو �0خي ناجي �من كا� معنا من 0صحابنا، فاجتمعو	 على 
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0� 	لخير في سفر9، فو	فقت �0نا خائف.

�لست 0نسى ليلة 	لسفر. �قد 0#	��	 0� يخّففو	 عنه �يسّلو9، 
 xطا h	لو�	 �كانت لمحمد عبد 	لوهاD 0غنية جديد] هي >ليلة 
هجر�ني<.  	لحبايب  قلت:  	لخبر؟  Pيه  قلبي:  لي   xقا� 	لسهر، 
�طفقو	 يغّنونها، �قعد 0نا 0تصو# 	لو�	h فتقّطع قلبي سَلفًا، ال 

.h	لو�	 	حدها بل لما كنت 0توقعه بعد هذ� h	لو�	لرهبة ساعة 

�حا� موعد عو�تي Pلى بير�، �كنت -كما قلت لكم- 
 rصبا �0عو�   h0سبو كل  من  	لثالثا�  عشّية  �مشق  Pلى  0سافر 
	لسبت، فسافر 0خو	� ناجي �عبد 	لغني معي. �قطعنا له تذكر] 
	لكبير]  	لبو	خر  يومئذ من  باشا<، �كانت  	لباخر] >ما#ييت  على 
تقطع  	إلسكند#ية،  مجتا5]  مرسيليا  Pلى   بير� من  تسافر  	لتي 
في هذ9 	لسفر] سّت لياx. خّبرني بعدها 0نه لم ينم فيها ساعتين 
متصلتين، �P كا� 	لبحر هائجًا، �كانت 	لباخر] تعلو حّتى تكو� 
كأنها على M0# جبل صغير ثم تهبط فجأ]، فيحس #كابها بقلوبهم 
فتنقلب  Pلى بالعيمهم،   قفز قد  ِمَعدهم  �بأ�  لد� حناجرهم 

فيندفع ما فيها.

�ال  #	حة  �ال  مر��   cطعا �ال  هني�   cنو بال   xليا سّت 
	ستقر	#. فليذكر هذ	 	لذين يقطعو� هذ9 	لمسافة 	ليوc في ساعتين 
فنجا�  يضعو�  طيا#	تهم،  في  كر	سيهم  على  مضطجعو�  �هم 
�ينامو�  �يشربو�  يأكلو�  نقطة،  منه  تنقط  �ال  يهتّز  فال  	لشا� 

�هم مستريحو�.
*   *   *
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�لو���  مو�قف  �طيق  ال  ألني  �لمرفأ،  �لى  معه  � هب  لم 
/�هر6 منها ما �ستطعت. /بقيت في �لكّلية �نتظر على مثل جمر 
�لغضى... /جمرA (/قد عرفته) مثل �لفحم �لحجر:. حتى 8جع 
�خي ناجي فخّبرني �I �لسفينة قد مضت به. لم �نَْم تلك �لليلة، 
/�ين  �لسفينة؟  �لى   Pنز يصنع: كيف  ما  �تخيل   I�  P/حا� كنت 
مكانه فيها؟ /ما � كاI يشعر به؟ /لم �كن 8كبت �لبحر ألسترجع 
 Vمشي في طر�/ Pلخيا� Wبضو Wعرفتها، فكنت �ستضي Xكريا 
مظلمة /في ليلة ما فيها قمر. /�مضيت ليالي كانت �شّد علّي /�نا 
على �أل8\ �لثابتة في �لبلد �آلمن من لياليه في �لباخرZ �لتي كانت 

ترّقصها �ألمو�[ /يلعب بها �لبحر.

/كاI قد سبقه �ليها �خونا /�بن �ستا نا محمد �لمبا8^ 8حمة 
�هللا عليه، /هو �كبر منه، بيني /بين �خي ناجي، فكتب �لّي 8حمه 
�مد�ً  عند:  8سالته  (/بقَيت  حاله  لي  /يصف  عليه  يطمئنني  �هللا 
طويًال ثم فقدتها) يخبرني �I �خي قدc �لى با8يس /هو ما يز�P في 
�مشق، ما عرf من با8يس �ال �لجامعة /�لمدينة �لجامعية، حتى 
 Pليه حّتى �ّله �لمبا8^ عليه. /قا� Pطريق �لوصو fلمسجد ما عر�
لي على عا�ته في مز�حه: لقد حا/لت �غو�AW /�خذA �لى حيث 
يذهب �لشبا6 فأبى /�شتّد في �إلباW! /لم يكن �لمبا8^ يغو: �/ 

يؤc �/8 �لغو�ية، /لكنها مزحة من مزحاته.

لقد نفَعت �خي عزلُته /�فا�A ُبعُدA عن مالهي با8يس، �لتي 
تجذ6 �لطّال6َ بمصابيحها �لساطعة على �بو�بها كما تجذ6 �لنا8ُ 
�لفر�qَ فيتها/p فيها. /َلمصيُر �لطّال6 في �ضو�W �لمالهي �سو� 
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من مصير 	لفر	  في لهب 	لنا#؛ تلك تحتر^ فتصير #ما�	ً �هؤال� 
.r	�#0 0شباحًا بال �لمؤمنة فيعو��	حهم 	لنا# 0#�	تأكل 

	لسو#بو�  في  ��جد  حقها،  	لد#	سة  فأعطى   M#� لقد 
0ساتذ] علما� فأخذ منهم 0حسن ما عندهم. �كا� 	لمنهج يومئذ 
0� من حّصل ثال� شها�	 (�بلوما) �0 0#بعًا ناx 	إلجا5] (�0 
	لليسانس) �	ستعّد للدكتو#	]، �لم يكن في فرنسا يومئذ ماجستير. 

�ال تظنو	 نيل هذ9 	لشها�	 سهًال:

0نت �كُلُه ال تحَسِب 	لمجَد تمر	ً 
لن تبلَغ 	لمجَد حتى تلعَق 	لصبر	

�	قر�k	 P-� شئتم- ما كتب 	لدكتو# طه حسين في مذّكر	ته 
.Dلصعا	نها من �� cلليسانس في فرنسا �ما يقو	عن شها�] 

 x�0 لى �ينهP لمبتَعث يعو�	 �من يخدعهم 0 Mلنا	من  �P
0ياc بعثته، فإ� لم يكن يصّلي في بلد9 صّلى هنا� �P� لم يكن 
متمسكًا بالعبا�] تمّسك بها. �لكن هذ	 ليس �ليًال على 	لسالمة، 
فالمر� عندما تدخل جرثومته جسد 	إلنسا� ال يظهر 0ثرها �ال 
تعمل عملها Pّال بعد 0� تنتهي مد] 	لتفريخ. �	لمر� ما كا� له مو#� 
فإنه ينفق من مو#�9، من مرّتبه P� كا� موظفًا �من �خله P� كا� 
عامًال �من #بحه P� كا� تاجر	ً، فإ� 	نقطع مو#�9 #جع Pلى ما كا� 
Pيمانه في  يتنّبه  	لمبتَعث،  	لضيق. �كذلك يصنع   cليو 	ّ�خر9  قد 
 cيخلو قلبه لتلّقي سمو� �إليما	 	نفسه حّتى يستنفد كل �ثا# هذ

حياته 	لجديد].
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لقد 	عتكف 0خي في غرفته في 	لمدينة 	لجامعية، يغد� Pلى 
	لسو#بو� يسمع 	لد#M ثم يعو� Pلى غرفته، يفّكر �حيد	ً ما معه 
Pّال 	هللا، �لقد تفّجر في نفسه ينابيع Pمد	�	 Pلهية h��0 جانبًا 
منها #سائله Pلّي، #سائل 	حتفظت بها �جمعتها ثم 0عدتها Pليه، 
فأضاعها �0 0خفاها. فما 0سفت على ضياh شي� ما 0سفت على 
يتر�   Dكتا منها  لكا�  كما هي  �نشرتها  �لو �جدتها  ضياعها، 
 Dمن كتا 	لبا#عا  	لصفحا قر	�]  تتر�  مثلما  قا#ئه  في نفس 
	لغز	لي. فيها من 	لصفا� 	لر�حي، من 	لتأّمل، من 	إليما�، من 
#kية 	لحيا] على حقيقتها... ما�	 0قوx؟ تصّو#�	 شابًا لم يصل Pلى 
	لعشرين يعيش في با#يس بلد 	لُمغريا �	لُمغويا، �في نفسه 
 ما في نفس كل شاDّ من 	لغريز] �	لميل Pلى 	للّذ	، �	للّذ	ُ
حوله متاحة مباحة �هو يمسك نفسه عنها، يمنعه �ينه عنها، فهو 
	لباقية من  بالخشبة  	لغر^  	لموشك على  يعتصم  كما  به  يعتصم 
	لسفينة 	لغا#قة، كيف يشّد يد9 عليها يخا{ 0� يغفل عنها، �0 0� 

تفلت منه فيخسرها فيخسر حياته معها.
لقد كتب 0ستا�نا 	لر	فعي #حمة 	هللا عليه قّصة عنو	نها >في 
	للهب �ال تحتر^<، �قد بّين 0خونا 	ألستا� 	لعريا� (#حمه 	هللا 
	للهب �ال  Pنساٌ� في  0� يكو�  0نهم خدعو9، فال يمكن  0يضًا) 
 �0 �ترجو  	لفتنة  مد	خل  فتدخل  فتاٌ]  �لك   ْ̂ تصّد فال  يحتر^. 
5مانه  في   (	لمغّنيا  �0)  	لَقْينا عن  كلمة  �للجاحظ  تنجو. 
يشرr فيها 0� نجا] 	لَقينة من 	لسقو� في 	لموبقا تكا� ُتَعّد من 

.	لمستحيال
�لكن  	لبريد  في  Pليه  بها  بعثت  ما  #سالة،  Pليه  �0#سلت 



١٠٩

نشرتها في >	لرسالة<. مضى على نشرها 	آل� نحو خمسين سنة 
�لكنها ال تز	x تنفع كل طالب يريد 0� يذهب للد#	سة في با#يس 
�0 لند� �0 0ميركا، من شا� 0� يقر0ها كاملة فإنه يجدها في مجلة 
هنا  0نقل  ١٣٥٦هـ(١)،  سنة   x	شو من  	لثالث  عد�  في  	لرسالة 

فقر	 منها ليستفيد منها بعض 	لشباD. مّما قلت فيها:
يا 0خي Pنك تمشي Pلى بلد مسحو# (�	لعو� باهللا)، 	لذ	هب 
Pليه ال يؤ�P ،Dّال 0� يؤ�D مخلوقًا جديد	ً �Pنسانًا �خر غير 	لذ� 
�هب؛ يتبّدx �ماغه 	لذ� في #0سه �قلبه 	لذ� في صد#9 �لسانه 
	لذ� في فيه، �قد يتبّدx �0ال�9 	لذين هم في ظهر�P 9	 حملهم 

في بطن 0نثى جا� بها من هنا�.
Pّال  �عرفنا،  #0ينا  من  0كثر   xحا هذ9  0خي،  يا  �	هللا   �P
�يعو���  �0حبا�نا،  �Pخو	َننا  0بناَ�نا  يذهبو�  #بك.  عصم  من 
ُعد	ً] لنا �عا] لعدّ�نا، جند	ً لحربنا �عونًا لمستعمر� بال�نا. ال 
0عني 	الستعما# 	لعسكر�، فهو هّين لّين، ثم Pننا قد شفينا منه 
بحمد 	هللا �0 كدنا. �Pنما 0عني 	ستعما# 	لرM�k بالِعلم 	لز	ئف، 
�	لقلوD بالفّن 	لد	عر، �	أللسنة باللغة 	ألخر�، �ما يتبع �لك 
من 	أل#تستا �	لسينما �تلك 	لطاّما من 	لمخّد#	 �	لخمر 

�هاتيك 	لشر�#.

فانتبه لنفسك �	ستِعن باهللا، فإنك سُتْقدc على قوc ال يبالي 
0كثرهم 	لعفا{ �ال يحفل 	لعر�، بل ليس في لغاتهم كلها كلمة 

______________________
(١) �هي في كتاD >صو# �خو	طر< (مجاهد).
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 	لطرقا 	لنسا� في  معنا9. ستر�  نفهم نحن  	لعر� كما  بمعنى 
وr �	لمعابر يعرضن 0نفسهن عر� 	لسلعة، قد �0ّلتهن مدنية  �	لسُّ
	لغرD �0فسدتهن �هبطت بهن Pلى 	لحضيض، فال يأكلن خبزهن 
0هلك:  Pّال  	لنسا�  من  تعر{  ال  �0نت  	لشر{.   cبد مغموسًا  Pّال 
	لمسلم،  	لشر^  	لمكنو�، شأ� نسا�   َمصونا كالدّ# 	# مخدَّ
#]، َمِلكة في بيتها، ليست  حيث 	لمر0] عزيز] مكّرمة محجوبة ُمخدَّ
من تلك 	لِحّطة �	لمذّلة في شي�. فإيا� 0� تفتنك 	مر0] منهم عن 
 .h	لها مزّ�# �0 ظاهر خّد  ٌxعّفتك ��ينك، �0 يذهب بلبك جما
هي �	هللا 	لحّية: ملمس ناعم، �جلد المع، �نقش با#h، �لكن في 

0نيابها 	لسم... Pيا� �	لسم.

P� 	هللا قد �ضع في 	إلنسا� هذ9 	لشهو] �هذ	 	لميل �جعل 
حصينًا  حصنًا  0عطا9  �لكنه  0#	�ها،  لحكمة  عد�	ً  نفسه  من  له 
يعتصم به �سالحًا متينًا يد#0 به عن نفسه، فتحّصن بحصن 	لدين 
َتْنُج من 	أل�� كله. �	علم 0� 	هللا جعل مع  	لعقل   rجّر� سال�
	لفضيلة مكافأ]: صّحة 	لجسم �طيب 	لذكر �#	حة 	لباx، ��ضع 
في 	لر�يلة عقابها: ضعف 	لجسد �سو� 	لقالة �تعب 	لفكر، �من 
�#	� �لك 	لجّنة �0 جهّنم. فإ� عرَضت لك 	مر0] بزينتها �5خرفها 
Pلى  تنظر  	لعقل، �	�كر 	ألسر] �	لجد��. ال  فر	قب 	هللا �حّكم 
	لقذ#]، 0تشرD من  	لمظلمة  Pلى نفسها  	نظر  	لبّر	^ بل  ظاهرها 

Pنا� �لغت فيه 	لكالD؟

يا 0خي، P� في با#يس كل شي�: فيها 	لفسو^ كله �لكن 
�5يا#]   	لمحاضر	  hسما على  عكفت  0نت  فإ�  	لعلم،  فيها 
	لجسم صفر	ً  لّذ]  ما تر� معه  	لعقل  لّذ]  	لمكتبا �جد من 
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على 	لشماx (كما يقوx 0صحابك 	لرياضيو�) ��جد من نفعها 
ما يعّلقك بها حّتى ال تفّكر في غيرها، فعليك بها. 	ستِق من هذ	 
	لمو#� 	لذ� ال تجد مثله كّل يوc، #	جع �	بحث �	كتب �	نشر، 
	أل#�  في  يرتْع  شا�  َمن   hْ�َ� 	لعالية،  	لسما�  هذ9  في  �ِعْش 

�يِعش على 	لِجَيف 	لمعطر].

 cلقو	 كتبها  	لتي  	لكتب  هذ9  ثنايا  في  �	جٌد  0نك  غير 
 	لمستشرقو� عن 	لعربية �	إلسالc، �في غضو� هذ9 	لمحاضر	
	لتي ُيلقونها، عد�	نًا كثير	ً على 	لحّق �تبديًال للو	قع، فانتبه له، 
لما تسمع �عقلك في #0سك �Pيمانك في  تقر0 �0صِغ  ما  �	قر0 
صد#�. ال تأخذ كل ما يقولونه قضية مسلَّمة �حقيقة مقّر#]، فإ� 
�0#ّبا.  قائله  	لحّق ما كا�  باطًال، ليس  	لذ� ال يكو�  	لحّق هو 

.xَمن قا h�� لى ما قيلP ً	فانظر 0بد

�مصانع  �ميا�ين   h#	شو� كبير]  مدينة  ستر�  Pنك  ثم 
�عما#	، فال َيُهوَلّنك ما تر� �ال تحقر حياله نفَسك �بلد� كما 
 �P� تكن عظيمة �P علم 0نها	با#يس. � �	يفعل 0كثر من عرفنا من #ّ�
يكن 0هلها متمّدنين فما 0نت من مجاهل 	أل#� �ال 0ّمتك بَسَفلة 
	لناP� ،Mنما 0نت 	بن 	لمجد �	لحضا#]، 	بن 	ألساتذ] 	لذين عّلمو	 
هؤال� �جعلوهم ناسًا، 	بن 	ألمة 	لتي لو ُحذ{ 	سمها من 	لتا#يخ 
لرجع تا#يخ 	لقر�� 	لطويلة صحفًا بيضًا ال شي� فيها، �P لم يكن 
في هذ9 	لقر�� بشر يدّ�� 	لتا#يخ تا#يخه سو	هم. فَمن هؤال� 	لذين 
تر�؟ Pنما هم 0طفاx، 0بنا� 0#بعة قر��، �لكن 0متك 0خت 	لدهر، 

لّما ُ�لد 	لدهر كانت شابة �ستكو� شاّبة حين يمو 	لدهر.
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 cلقو	 x	0حو M#لوقت فا�	سعًا من 	� يا 0خي، �P	 �جد
�مد	#سهم،  �صناعتهم  �تجا#تهم  معايشهم  في  ��0ضاعهم 
�	بحث عن 0خالقهم �معتقد	تهم، على 0� تنظر بعين 	لناقد 	لعاقل 
لنجتنبها. �ال تكن كهؤال�  لنتعلمها �	لسيئة  	لحسنة  يدّ��  	لذ� 
	لمحاسن  Pّال  ير�	  فلم   Dلعر	 0بنا�  من  با#يس  كتبو	 عن  	لذين 
�	لمز	يا، �ال كأ�لئك 	لذين كتبو	 عن 	لشر^ من 0بنا� 	لغرD فلم 

يبصر�	 Pّال 	لمخا�5 �	لعيوD، �لكن ُكن صا�قًا 0مينًا.
0نعمها 	هللا عليك هي  نعمة  0ثمن   �0 فاعلم  يا 0خي،  �بعد 
نعمة 	إليما�، فاعر{ قد#ها �	حمد 	هللا عليها، �ُكن مع 	هللا تَر 
	هللا معك، �#	قب 	هللا �	ئمًا �	�كر 0نه ُمّطلع عليك َيعِصْمك من 

	لناM �ُيِعْذ� من 	لشيطا� �يوّفْقك Pلى 	لخير.
�في 	للحظة 	لتي تشعر فيها 0� �ينك �0خالقك في خطر، 
بناها،  تنَع من  >	لسو#بو�<  بلد� �خلِّ  Pلى  0متعتك �عد   cحز	
�	نفض يد� من 	لعلم �P	 كا� 	لعلم ال يجي� Pّال بذهاD 	لدين 

�	ألخال^.
عليك   cلسال	� �0خالقك،  ��ينك  نفسك  	هللا   h0ستو�

�#حمة 	هللا.
*   *   *

يوc لم تكن  Pّال سنتين،  هذ9 كلمة نشرُتها من نصف قر� 
عليه  هي  ما  	لفو	حش  �#جس  	ألخال^  �نس  من  بلغت  �0#ّبا 
	ليوc، يوc كا� لكلما 	ألخال^ �	لحشمة �	لحيا� �	لمر��] بقية 
من معانيها ��الالتها، لم تفقد معانيها كلها كما حصل 	ليوc. �قد 



١١٣

خفت على #خي، فما لبعض �آلبا� ُيلقو� بأ�ال�هم في هذ� �لنهر 
�لملّو3 �هم ال يحسنو� �لسباحة؟ ما لهم يبعثو� بشاّ+ #مضى 
�لدين ��لحجا+، ما :#9 يومًا #طر�6 جسد  بلد  عمر? كله في 
�مر#@ غريبة عنه �ال خال بها، شاّ+ بين جنَبيه من �لرغبة جمر@ 
Gليها �تمّنى  َلَهَفا قلبه  #متا:  ُبعد عشر@  فتا@ من  تتلّظى، لو #بصر 
�لدنّو منها، ��فع :بع عمر? ليبصر ما تحت ثوبها، يرمو� به Gلى 
بال� بعض �لنسا� فيها سلعة :خيصة على جو�نب �لشو�:O، �:بما 
تعّرضن له �G لم يتعّرU هو لهن! Gلى بال� �لمنكر�R فيها ُمعَلنة 
��ألعر�U مستباحة، فإما #� ُيميله �لهو9 �يقو�? �لشيطا� فيقع 

في �لحر�\، �Gما #� يضّم جو�نحه على مثل لذO �لنا:.
فاتقو� �هللا #يها �آلبا�، �تقو� �هللا في �لشبا+ يا من تبعثو� بهم 
�بتعاثهم فزّ�جو�  Gلى  �لضر�:@  �لديا:. ��G �ضطّرتكم  تلكم  Gلى 
�لشاّ+ ثم #:سلو?، َتْكِفه �aجته بالحال` عن �لحر�\ �َتُقْم عليه 

حا:سًا ال يفا:قه يمسكه #� يقع في جهنم.
َمن حمل شها�@   َ`�# #ما #خي فقد �ّفقه �هللا �عا�، �كا� 
�لذين  عد�  �كا�  كلها.  سو:يا  في   Rلرياضيا� في  �لدكتو:�@ 
ثالثين  من  #قل  لبنا�  �في  �لشا\  في  �لدكتو:�@  شها�@  يحملو� 
(�هو �ليو\ #ستاc في جامعة #\ �لقر9، جا�ها بعد #� #حيل في 

�لشا\ على �لتقاعد)(١).
*   *   *

______________________
لهذ?  كتابتي  من  شهرين  قبل  فيها  �ُ�فن  في جد@  �هللا  :حمه  ُتوفي   (١)

�لحاشية، في #�` جما�9 �آلخر@ من عا\ ١٤٢٦ (مجاهد).
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-١٠٨-
بغد	� تغضب ألختها �مشق

�	لذ�  مّر]،  ثالثين  كبِّر�9  فلسطين  في  	آل�  يجر�  	لذ� 
#�9 ثالثين مّر]، تر�	 0مامكم صو#]  جر� في مصر سنة ١٩١٩ كرِّ
لما كا� في سو#يا �في �مشق خاّصة من سنة ١٩٣٦ Pلى Pعال� 

	لحرD 	لعالمية 	لثانية.

�ُسوحها  �مشق   h#	شو �كانت  غليا�،  في  	لشعب  كا� 
 xحا في  كالجيش   Mلنا	 �كا�  	لشّبا�  �كا�   ،Dحر  ساحا

	الستنفا#:
في 	لّنائباِ على ما قاxَ ُبرهاناال يسألوَ� 0خاهْم حيَن ينُدبهْم

	لقيا�]  (مركز  	ألمو�  	لجامع  في  يجتمعو�   Mلنا	 كا� 
 cفتصطد ،	لشعبية)، ففيه ُتلقى 	لخطب �منه تخر~ 	لمظاهر	
لهم  x�0 هد{  �	لدّبابا، �كا�  بالجنو�  ثم  �	لدَ#�  بالشرطة 
	حتّلو9  �طالما  	لحميدية،  سو^  مخفر  	لجامع  من  خرجو	   	�P
��ّمر�	 ما فيه. �	لهد{ 	لثاني 	لتر	c 	لذ� تملكه شركة بلجيكية 
�تحميه 	لحكومة 	لمنتدبة 	لفرنسية، �طالما #0يت عرباته َيُصّب 
عليها 	لمتظاهر�� 	لنفط �يشعلو� فيها 	لنا# حّتى ال يبقى منها Pّال 
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	لهيكل 	لحديد�.
	لطّال� من سنة ١٩٢٩  قيا��  فيه من  $قد تركت ما كنت 
تركتهم  من  $لكن  عرفتم.  كما  موظفًا  $صر-   ١٩٣١ سنة  1لى 
لم يتركوني، $	لوظيفة ما كانت يومًا ُغالָד في عنقي $ال قيد	ً من 
يد�، فإB	 ُ�عيت 1لى 	متطاA منبر =$ 	متشا? قلم =سرعت فأجبت. 
	لناD، ما-  	لبلد $شغل  $لي مو	قف كانت في حينها حديث 
من عرفها $نسيها من لم يُمت من عاLفيها، =$ شغَلته عن Bكرها 
هموQ 	لحيا� $=حد	P 	لدهر، فَمن كاO يعمل للناD فما يلقى 1ّال 
مثل هذ	 من 	لناD، $من كاO يعمل هللا فذ	T 	لذ� يجد 	لمكافأ� 

عند 	هللا.
تركت 	لعمل في لجنة 	لشبا� $لكن بقَيت معي نخبة متخيَّر� 
منهم، =عّد� 	ليوQ بعض =سمائهم $Lبما عد- غد	ً 1لى سر� بعض 
كبير	ً  بعُد ضابطًا  	لذ� صاL من  	لرفاعي  منهم محمو�  =نبائهم: 
1سقا^  في   L$� له   Oكا$ فيه،  فأ$غل  	لسياسة  مستنقع  $خا` 
=لمانيا في حا�P. $منهم سعيد  	لزعيم، ثم ما- Lحمه 	هللا في 
$عرفه  فيها  قديمًا   ً	Lمحّر �مشق  عرَفته صحف  	لذ�  	لجز	ئر� 
	أل�باA مخالطًا لهم ناقد	ً =$ مشّجعًا، $قد ُتوّفي Lحمه 	هللا. $منهم 
1سماعيل قولي 	لذ� صاL قاضيًا كبير	ً $صاهر =سر� شيخنا 	لمفتي 
	لطبيب =بي 	ليسر عابدين، ثم توّفي هو $توّفي 	لشيخ Lحم 	هللا 

	لجميع.

$مّمن بقي منهم صبحي 	لنبهاO، 	لتاجر 	لكبير 	لذ� تؤّلف 
حياته قّصة $	قعية L	ئعة، فيها 	لهبو^ 1لى 	لحضيض ثم 	لصعو� 
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 rلطمو	� Mليأ	لتي ال تعر{ 	لشّد] 	لذ#�]، فيها 	لى P مّر] ثانية
	لذ� ال يدنو من 	لطمع، �	لذ� كانت نهاية نكباته تدمير معر� 

له في بير� قرD 	لمرفأ خسر فيه عشر] ماليين لير] لبنانية(١).

�	جه  �	ئب،  عامل  عالم  #جل  �هو  	لعش،  0نو#  �منهم 
يتقّلد   �0 �قبل  مو	جهتها  عّد]  يستكمل   �0 قبل  	لحيا]  معركة 
مني-  -بإشر	{  طالب  �هو  هذ	  0نو#  0صد#  �قد  لها.   rلسال	
مجّلة >#سالة 	لطالب<، �0صد# كتابًا سّجل فيه ما نشَرته 	لصحف 
Pلى   xلوصو	 Pلى  �	لمجاهد]  	لمجالد]  بد	ية  من   ،١٩٣٦ سنة 
 ،hعند� فضا �لحّرية<. �قد كا	 له >طريق  	لمعاهد]، �َسّميته 
�سألته عنه فلم 0جد عند9 نسخة منه! �كذلك ُتنسى مو	قف نضالنا 
�تو	#يخ فعالنا، �لو 0نها ُ�ّ�نت لكا� منها كتاD من كتب 	ألمجا� 

عظيم.
كنت كما كا� 	لمأل من 0صحابي �Pخو	ني: منير 	لعجالني 
�صبر� 	لقباني �مدحة 	لبيطا# �مسلم 	لبا#��� �شفيق سليما� 
	لتي  	لوطنية<  >	لكتلة  نشتغل مع  كّنا جميعًا  	لبير�تي،  �محمو� 
كانت هي قائد] 	لنضاx لالستقالx. فلما كانت 	لمعاهد] ��خل 
#جاx منها 	لحكم بّدَلت 	لكر	سيُّ بعَض هؤال� 	لرجاx، فخابو	 

.xلنضا	في  	# ما نجحو	لحكم بمقد	في 
______________________

 .(١) سبقت 	إلشا#] Pليه في 	لحلقة 	لر	بعة �	لتسعين من هذ9 	لذكريا
	لوظيفة  >بين  مقالة  قصته  على  جّد�  بنى  	لذ�  هو  0نه  �0حسب 
 �0 شا�  فمن  	جتماعية<،   xفصو<  Dكتا في  	لمنشو#]  �	لتجا#]< 

لة �جدها هنا� (مجاهد). يقر0ها مفصَّ
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ليسو	 سو	�؛ منهم جماعة كانت ضمائرهم 0غلى من  ال، 
0� ترخصها 	ألقذ	� تعلق بها، �نفوسهم 0على من 0� تصل Pليها 
	لمطامع تهبط بها. جميل مر�c بك لّما صا# �5ير 	لمالية، فجئته 
لُيمضي لي على 	لسند 	لذ� 0قبض به x�0 #	تب في 	لوظيفة، نسي 
0ني كنت 0عمل معه �0ني كنت 0كّلمه كما 0كّلم Pخو	نه 	لذين كانو	 
مثله، بل كانو	 خير	ً منه، بال حاجب �ال بّو	D، فاحتجب ��ني 
�0بقاني �	قفًا على بابه. ال على باD �	#9، فالمر� ُحرٌّ في �	#9 يرّ� 
عنها من يريد �يستقبل فيها من يريد، بل على باD غرفته في قصر 
	لحكومة، 	لتي 0ملك منها مثل 	لذ� يملك ��فعت من ثمنها مثل 
 cلد	لذ� �فع، ألنها ملك للشعب كله ال آلله ���يه. حّتى فا# 	
في عر�قي (�ما 0سرh �0شّد ما كا� يفو#) فرميته بمقالة قاc منها 

�لم يستطع 0� يقعد ها�ئًا Pّال بعد حين.

مع 0نني كنت �0خل على شكر� بك 	لقّوتلي متى شئت، 
هاشم  0ّما  �0خل.  ثم  هنيهة  �0نتظر  0قرعه   �0 �0لِج   Dلبا	 0فتح 
	ألتاسي فقد كا� خير	ً منهم، بقي بابه مفتوحًا للجميع �بقي 0بًا 
 �0 قبل  عليه  كانت  عّما  #ئيس  تختلف حياته �هو  لم  للجميع، 
يكو� هو 	لرئيس. حّتى 	لشرطي 	لذ� �قفو9 على باD �	#9 قاx له 
يومًا (�0نا 0سمع) عشّية ليلة با#�]: يا 	بني ُ#P rلى 0هلك ��0ال�� 
فاسهر معهم �َنم عندهم، فإنها ليلة با#�] �0نا ال 0حتا~ Pليك، 
	ألمر حّتى  	لكالc �شّد�  0ّكد عليه  ترّ��  فلما  	هللا.  فالحامي هو 
	نصر{، فما كا� يبتعد حّتى نا�	9 �مشى Pليه خطو	، فأعطا9 

بعض 	لماx ليأخذ به شيئًا معه Pلى عياله.
	لبلد  0طر	{  في  جولة  عشّية  كّل   xيجو بك  هاشم  كا� 
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بسيا#ته، ليس 0مامه حرM �ال �#	�9 جند. �كا� يصّلي في مسجد 
	لُمر	بِط 	لقريب من 	لقصر 	لجمهو#� بالُمهاجرين. �	لقصر كا� 
في �	# 	لو	لي ناظم باشا 	لذ� 0نشأ حّي 	لمهاجرين. فكانو	 يبعثو� 
له من 	لقصر قبل صال] 	لجمعة من يمّد له سجا�] صغير] يحفظ 
(	لذ�  	لمهايني  �غا  فيجي� حسن   ،xأل�	 	لصف  في  مكانه  له 
تر� حّي 	لميد	� �سكن في طر{ 	لمقهى في ساحة �خر 	لخّط، 
�0 �خر خّط 	لمهاجرين)، فيتر� 	لمسجد كّله ليصّلي على هذ9 
	لسجا�] �ال يقوc عنها. فلما كثر �لك منه جا�9 	لشرطي يسأله 
0� يقعد في مكا� �خر، سأله بلطف �لين، فصر¨ 	آلغا بأعلى 
صوته: يا 	بني هذ	 بيت 	هللا �كّلنا عبا� 	هللا، فليس ألحد من 	لعبيد 
	لمسجد   �P بإ�نه.  Pّال  بيت سيد9  نفسه على غير9 في  يفّضل   �0
	ألحّق  هو  كا�  سبق  َمن  ألحد،  مكا�  فيه  ُيحَجز  ال  �لد�  يا 

بالمكا�.
*   *   *

�قد تركت بير� (كما سيأتي 	لخبر) �ُعد Pلى بغد	� في 
�خر سنة ١٩٣٨ ��0	ئل 	لسنة 	لتي بعدها، �لكني عد بجسمي 
�فكر� �حدهما، 0ما قلبي فبقي في 	لشاc. لم 0نَس 	لشاc يومًا، 
 cنسي 0مه �0با9 �نسي ما مضى من 0يا �P ّالP 9هل ينسى 0حٌد بلَد�

حياته؟
�كا� 	لفرنسيو� قد 0خّلو	 بشر�� 	لمعاهد] �عا��	 Pلى ما 
كانو	 عليه من 	الستبد	�، �كانت َتِرُ� علينا 	ألخبا# بأ� 	أل�� قد 
5	� �0� 	لشكو� قد عّمت. �	لبعد يجّسم 	ألحد	� �ينفخ فيها، 
حّتى صر (صّدقوني) ال 0هنأ بطعاc �ال 0ستريح Pلى مناc. 0فّكر 



١٢٠

حينًا 0� h�0 عملي �0سرP hلى 	لشاc، �0 0� 0جد لبلد� 	لمعين 
Pلى  يكن  �لم  0ستنصر9.  	لذ�  	لقو�  �	أل¨  0ستصرخه  	لذ� 
جو	#نا، بل لم يكن يومئذ في بال� 	لعرD كلها Pّال ��لة �	حد] 
ذ، �هي  مستقّلة حقًا، ما فيها 0جنبي يحكم �ال قانو� 0جنبي ينفَّ

	لمملكة، �قريب منها في 	ستقاللها 	ليمن.

0ّما 	ليمن فبعيد] عني لم 5ُ0#ها �ال 0عرفها. �لقد كنت من 
قريب (�0 قبل 0#بع سنين) 0جالس 	لملك 	لعظيم 	لذ� كا� شيخ 
Pليه يلجؤ�� �Pلى حما9  	لعرD كلهم،  	لجزير]، بل كا� ملجأ 
�لكن  	لعزيز.  عبد  	لملك   ،D0جا ُ�عي   	�P �	لذ�  يسرعو�، 
0ين 	لسبيل Pليه �	لشّد] قد 	ستحكمت في 	لشاc حلقاُتها �	لوقت 
0ضَيق من 0� 0ضّيعه؟ �كانت في 	لعرD ��لتا� مستقّلتا� 0خريا�، 
	ستقالًال ناقصًا غير كامل؛ ليس لألجنبي فيهما حكم ظاهر �لكن 
مصر  هما  Pليه،  يعو�  مستتر<  >ضمير  	لبلدين  في  فعل  كّل  في 

�	لعر	^. 0ما مصر فبعيد]، �لم يبَق Pّال 	لعر	^.

عا�تي  -على  �كنت  0عرفه.  ال  شابًا،  غا�5  	لملك  �كا� 
لم  عّمن  بل   ،cلُحّكا	  D	0بو عن  بعيد	ً  معتزًال  منز�يًا  �	ئمًا- 
لي  �لكن ظهر  	لكلفة.  تمامًا  �ترتفع  	أللفة  �بينه  بيني  تستحكم 
 cأليا	 في  �عر�بته  غا�5  حماسة  بو	�#  من   Mلنا	 من  �لغير� 
 cعليه، من يو ّxألصابع تد	ليه �جعل P #ألنظا	ألخير] ما �ّجه 	
موقفه من 	ألشو#يين في شمالي 	لعر	^. �كانت جريد] >	لبال�< 
هي 	لجريد] 	أل�لى في بغد	� �كا� لي معرفة بمحر#ها #�فائيل 
 :xليه 0حّدثه فيما يمأل �هني �يشغل فكر�، فقاP بطي، فذهبت
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تفضل هذ	 	لو#^ �هذ	 	لقلم، فاكتب ما شئت ألبعث به #0سًا Pلى 
	لمطبعة فأفتح به عد� 	لغد من 	لجريد]. �0خذ 	لقلم فكتبت: 

>#سالة مفتوحة Pلى 	لملك غا�5<:
يا غا�5، يا غا�5، يا غا�5!

	لعابقة  َبنيها،  	لغا#قة في �ما�  	لمظلومة،  عة  	لمر�َّ سو#يا 
�تهتف  تدعو�  	لمد	فع،   x0ثقا تحت  	لر	5حة  	لبا#��،  بر	ئحة 
باسمك -يا غا�5، يا ملك 	لعر	^- لتنصرها �تسعدها، فلم يعد 

لها 	ليوc ُمسِعٌد �ال نصير.
ينا�يك  غا�5،  يا   .	لثاكال 	أليامى  تدعو�  غا�5،  يا 
	ليتامى 	لمظلومو�. يا غا�5، يستنصر� 	لضعا{ 	لعّزx �	لعجائز 
	لرّكع �	ألطفاx 	لرّضع. يا غا�5، يهتف باسمك 	لشباD 	لذ� 
	لد�لة   D#يحا�  	لدّبابا �بصد9#   	لمصفحا بجسمه  يو	جه 
	لطاغية 	لغاشمة، ال سالr له Pّال Pيمانه �0مله باهللا، ثم بالمسلمين 

�بالعرD �بك 0نت يا غا�5.
يا غا�5، �عو] غريق ينا�� منقَذ9 	لقو�. يا غا�5، هتا{ 
 Mليأ	 Pهابة مشر{ على  يا غا�5،  مريض يدعو طبيَبه 	آلسي. 
	لدين �	لدc �	للغة �	لمجد  يا غا�5، صرخة   .xلمأمو	 بالسيد 

�	لجو	#. يا غا�5، 	لمد� 	لمد�!
	لدهر  سالف  في  �	حد]  	مر0]   نا� لقد  غا�5،  يا 
>�	معتصما9< فاهتّز لها هذ	 	لعر ، عرشك، عر  بغد	�، �ما~ 
لها هذ	 	لشعب، شعب بغد	�، �خرجت 	لجيو  من بغد	� فلم 
ترجع Pّال �في #كابها 	لمجد �	لنصر. َفَمن 	آل� لهذ9 	ألّمة 	لتي 
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 ،حملت في 	لشاc 	لبال� �0# 	لشد	ئد �شاهد 0لو	� 	لمو
، �جّر� �ّباباته 	لضخمة  �خانها 	لحليف �نقض عهَد9 لها 	لقو�ُّ

�مد	فعه �عتا�9 ليحا#D بها 	لنسا� �	ألطفاx �	لشيو¨؟
 Dُكّتا �لُبْلق<، فإ	 xلخيو	لمعتصم< َلبِّها على >	فُقم يا 0يها >
مّر]  	لمفخر]  ليكتبو	  بأقالمهم  0عّد�	 صحفهم �0مسكو	  	لتا#يخ 

ثانية لجيش 	لعر	^، جيش 	لعرD، جيش 	لمسلمين...
(�	لمقالة طويلة، Pلى 0� قلت فيها): P� 	لقصر 	لذ� كا� 
يسكنه 0بو� ملكًا �	لذ� كنت تلهو في حد	ئقه طفًال، �	لذ� كا� 
لبيت عّمي، �كنت 0#	� فيه طفًال ��#0  في حّينا �كا� مجا�#	ً 
منه   ،Dلعر	 	ليوc مقّر عدّ�  	لشاDّ، 	ألمير 5يد	ً... صا#  عّمك 
يصد# 	ألمر بتقتيل #جالهم �نسائهم �0طفالهم، يسكنه 	ليوc َمن 
بغى على فيصل (	بن 	لحسين) �سر^ منه عرشه. فأنقذ -يا 	بن 

فيصل- 	لبلَد 	لذ� P ��0ليه فيصل.
	لذين سقطو	 في شو	#h �مشق شهد	َ�   Dلشبا	 يا غا�5، 
يتلّقين  	لعجائز  	لمرتقب،  	لمنقذ  باسم  يهتفو�  	لبغي ماتو	 �هم 
�يهتفن  	هللا  يذكر�  �هّن  	لوطن   �#0 على  عين  	لمصرَّ 0بنا�هن 
باسم 	لمنقذ 	لمرتَقب. يا غا�5، كم من طفل �طفلة عد	 عليهم 
#فعو	  	لمرتقب؛  	لمنقذ  عن  يفّتشو�  حولهم  فتلّفتو	  	لظالمو� 
	لصغير]  بأصابعهم  �0شا#�	   ،cلد	 جر	حها  من  يسيل  #�kسًا 

بة بالدc يرّ���� 	سمه. 	لمخضَّ
بر	ثن �حو   بين  	لشعَب  0تَدhُ هذ	  يا غا�5:  فيا غا�5، 
يعبثو� بكر	مته �0مجا�9 �حياته، �كر	مُته كر	مُة 	لعرD، �0مجا9�ُ 
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0تتركهم  	لو	حد]؟  	ألمة  هذ9  حياُ]  �حياُته  	لمسلمين،  0مجاُ� 
 Mلى َجْرP لمعّطر، �تستمع	لربيع 	ئحة 	# r�ِتستر �	بغد� �يموتو

	لنشيد 	لحلو، �تناc على ُفُر  	لنعيم؟

	لتا#يخ  يقوَلّن  فال  بعد9؛  ما  له  	لتا#يخ   c0يا من   cيو هذ	 
غد	ً: يا ليتهم نصر�	 	لشاc �قت محنته، يا ليتهم لم يَدعو9 #هن 
ليتهم لم يتخّلو	 عن Pخو	نهم فيه! يا غا�5،  يا  	لحديد �	لنا#، 
 xفالمقا xلمقا	لى �خر P) في ضيق cلشا	شديد،  Dفي كر cلشا	

طويل)(١).

	لثالثين  	لخميس   cيو بغد	�  >	لبال�< في  �صد# جريد] 
 (١٣٥٨ سنة  صَفر  من  (	لتاسع   ١٩٣٩ سنة   (M#ما)  #	�� من 
�في صد#ها هذ9 	لمقالة، مطبوعة بحر�{ ظاهر] بعنو	� كبير، 
	لمر� على  ُيثني   �0 0نا فعيب   x0قو 	لناM، ال   xقا فجا� كما 
نفسه، �لكن 	لناM قالو	 Pنها جا� نمو�جًا أل�D 	الستصر	¨ 
Pنها  حّتى  	لعز	ئم،  �بعث  	لهمم  �Pثا#]  	الستنها�   D0سلو�

(�عفوكم P� قلت هذ	) ُ�ضعت في كتب 	لطّالD �حفظوها.

�كا� لغا�5 #حمه 	هللا �لع باألعماx 	لكهربية (	إللكتر�نية 
�P	عة  	لكر¨  في  	لّزهو#  قصر  في  0نشأ  Pنه  حّتى  �	لالسلكية)، 
0قو� من 	إل�	عة 	لرسمية. ُنشر كلمتي في 	لصباr يوc 	لخميس 
	نتهت �P	عتها  	ليوc، فلما  	لزهو# مسا� �لك  ��0يعت من قصر 

______________________
 c0يا من   cيو< مقالة  في  ل  	لمفصَّ �خبَرها  بكاملها  	لمقالة  تجد��   (١)

بغد	�< 	لمنشو#] في كتاD >بغد	�< (مجاهد).
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 :xغا�5، يقو سمع 	لناM بعدها صوتًا ظاهر	ً، قّد#�	 0نه صو
لبيك لبيك.

*   *   *
�ُ�عي نفر من 	لمدّ#سين 	لسو#يين �	لعر	قيين، �0ُفهمو	 عن 
	لملك غا�5 0نه يرغب في 0� تقوc مظاهر] مؤّيد] للشعب 	لعربي 

.cلشا	لمسلم في 	

�0نا 	بن �مشق بلد 	لمظاهر	. �ما كّنا نعر{ �0ًال ما هي 
	لمظاهر	 حّتى �خلت علينا سنة ١٩١٩ جيو  	لعرD، �ظّن 
	لليل  بعد  	لصا�^  	لفجر  �طلع  	لفر~  معها  جا�  قد  0نه   Mلنا	
5عمو	  	لذ�  	لجّني  	نطال^  مثل  	لجماهير  فانطلَقت  	لطويل، 
من  بة  معرَّ فصيحة  	لقمقم  (�كلمة  	لقمقم  في  محبوسًا  كا�  0نه 
�هتافها   	لمظاهر	 ضجيج  على  صباحًا  نفيق  فكّنا  	لقديم)، 
 �نناc ليًال على صخب 	لمظاهر	 �ند	ئها. تلك كانت مظاهر	
 	لفرr، فلما جا� 	لفرنسيو� 	لو	غلو� علينا بعد ميسلو� �جا�
 معهم �فا 	الستعما# 	لذ� َسّمو9 	النتد	D، صا# مظاهر	

	الحتجا~ �	أللم.
	لمد#سة 	البتد	ئية سنة  من حياتي من �0	خر  عشت شطر	ً 
١٣٣٨ Pلى هذ9 	لمظاهر] سنة ١٣٥٨، فلم 0َ# مثل هذ9 �ما كنت 
�لم   ،h#	لشو	 Pلى  كلها  بغد	�  مثلها. خرَجت  0ني سأ#�  0قّد# 
يكن فيها Pّال شا#h 	لرشيد �شا#h غا�5 (	لذ� ُشّق يومئذ حديثًا) 
 Dلذ� يحّركها طّال	عصبها  �لكر¨، �كا	لصالحية في 	 h#	شو�

.M#	لمد	
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 c	لد�	من قبل موعد  rلصبا	سة يومين، نأتي في 	لد#	عّطلنا 
�نبقى Pلى 	لليل ُنِعّد لهذ9 	لمظاهر]، تتسابق 	لمد	#M �تتنافس 
على نيل قصب 	لسبق فيها. �#	جت سو^ مدّ#سي 	لعربية، ُيِعّد�� 
يومًا  يكن  لم  	لذ�  0نا  Pنني  حّتى  	ألناشيد،  �َيْنظمو�  	لُخطَب 
شاعر	ً نظمت ثالثة 0ناشيد حماسية، �0عجب من نظمي Pياها 0نني 
 x	50 لتي 0حفظها (�ال	 �أللحا	 لّحنتها! �0 0نني سرقت من مئا
�	لقد�#  	لتو	شيح �	ألغاني �	أل��	#  مئا حقًا من  0حفظها)، 

�	ألناشيد، سرقت من 0لحانها 0جز	� 0ّلفت منها لحنًا جديد	ً.
خّبر�ني، 0ليس هذ	 هو 	لتلحين عند 0كثر ملّحني هذ9 	ألياc؟ 
�حّفظت 	لطّالDَ قصائد حماسية ليلقوها على 	لناM، �تسابقنا 
 >>	لعَر	ضا فّن  0عر{  �0نا  �تر�	�ها.   	لهتافا  h	ختر	 Pلى 
فير����  لهم  يهتف  �P يحملو� #جًال على 	ألعنا^   ،cلشا	 في 

 .xلحا	فق 	ما يو xلمقا	يرتجل من �
�جئنا من 	لمد#سة 	لغربية حيث 	لتقينا بجماعة 	لمركزية عند 
ميد	� باD 	لمعظم، ثم مشينا باتجا9 	لباD 	لشرقي، فلما �صلنا 
Pلى 	لجسر 	لعتيق جا� طّالD مد#سة 	لكر¨ فانضّمو	 Pلينا، �كا� 
	لطريق مز�حمًا بالناM حّتى ما ُيد#� َمن 	لو	قف �َمن 	لماشي، 

بحر يمو~ مَوجانًا.
لم يبَق مدّ#M لم يخطب، حّتى 0نو# 	لعطا# 	لشاعر 	لذ� لم 
يكن من فرسا� 	لمنابر خطب مر	#	ً. 0ما 0نا فكّلما تقّدc 	لموكب مئة 
متر ُ�عيت إللقا� خطبة، فلم نصل Pلى جسر مو� حّتى ُبّح صوتي 
�	نقطع. �لم يحد� لي �لك �0نا 0خطب من 0كثر من سّتين سنة 

Pّال هذ9 	لمّر]، ما عرفته قبلها �ال عرفته بحمد 	هللا بعدها.
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�كانت مد ستنا متفّوقة بهتافها �نشيدها، حّتى جا	 طّال� 
مد سة +لكر6 بشي	 غلبونا به: تجّمعو+ ,+ئر( يرقصو# �هم يمشو# 

�يقولو# بنغمة مو:�نة عجيبة:
سو يا �لبنا# فوC +لثر+فرنسا �@نكلتر+ بالُكْنَد (

يريد�# بالكند ( +لحذ+	 �بالثر+ +لثرّيا. �يضربو# بأحذيتهم 
مثل ضرباL Mهل +لدبكة في +لشاJ �لبنا#، فقّلدهم +لناI فصا �+ 

يصنعو# صنيعهم �يهتفو# بمثل هتافهم، فكسبو+ +لمبا +(.
*   *   *

لقد كا# يومًا ال ُينسى، �لكني Lكتب عنه بعد سّت �L بعين 
سنة، بعدما نسيت تفاصيل +ألحد+L� Vفقدتني +ألياJ منها Lجمل 

ما كا# فيها.
في تلك +لسنة نقض +لفرنسيو# -كما قلت- +لمعاهدَ( +لتي 
لم ُتعِطنا شيئًا ُيذَكر، �مع [لك بخلو+ بما Lعطو+ منها! فاضطربت 
+أل�ضاc �ُهتك +لقناc �ظهر �جه +النتد+� +لبشع، �عّم +لخلل 
+لبال,، �نزلت قيمة +للير( +لسو ية مقابل +للير( +لذهبية (+لتي كانت 
هي  كن +القتصا, +لسو i) من ٥٥٠ قرشًا سو يًا (�هو +لسعر 
+لذi ثبتت عليه سنين طو+ًال) @لى٧٥٠ قرشًا. �هذ+ حديث حقه 

L# يو,c كتب +لتا يخ ال صحائف [كرياM شخصية.

Lختتم هذo +لحلقة بحا,ثة �قَعت لي في [لك +ليوJ، �لوال 
L# +هللا ستر لكانت فضيحة! [لك L# طّالبًا جا�r+ بنعش قالو+ @نه 
قتلها +الستعما ، ��ضعوo على سطح سيا (  +لتي  نعش سو يا 
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كبير! (با�) �صّعد�ني ألخطب. �كّنا ��� ���نا �� نخطب في 
�لمظاهر! صعدنا ظهو� �لسيا��-. فخطبت �تحّمست �قلت: �� 

هذ� نعش �الستعما�... ��كلته برجلي �كلة قوية. 

يمشي على  �لمد�سة �جل  �لى  �ياB جاAني  بعد  كا�  فلما 
عّكاIين �معه جماعة له يمسكو� به فقاE لي: لقد كسرَ- �جلي. 
فتعجبت �قلت: من �نت؟ �كيف كسر- �جلك ��نا ال �عرفك؟ 
 Eعمو�- فصوI في �لنعش لتتّم -كما Qليضعو Qفتبّين �نهم �ستأجر�
�لضربة   -Aجا برجلي  ضربت  فلما   ،Vإلخر�� �يكمل  �لر��ية 
على ساَقيه فُكِسر- �حد�هما! فأعطيته ما قد�- عليه ���ضيته 

��عتذ�- له.

�لنعش ��نا �خطب متحّمسًا �ظّن  �نه قاB من  �تصو�- لو 
�لنعش فا�غًا، فانتصب �مامي �قاE لي: لما�� تضربني؟ تصّو��� 

�نتم �لمشهد ُيغنِكم تصّوQ�ُ عن شرحي.

*   *   *
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-١٠٩-
9kلملك غا�5 �#ثا	مقتل 

مرسلها   xيقو مصر  في  	لمنصو#]  من  #سالة  جا�تني 
>x.c.h<: لقد تركنا� في 	لمستشفى في �مشق، فكيف ُعد Pلى 

بغد	� �حّدثتنا عن مظاهر] بغد	�؟

هذ9 خالصة 	لرسالة. لقد عد Pلى بغد	� أل� 	هللا قّد# علّي 
0� ال 0حّط 	لرحاP xّال ألجّد� 	ال#تحاx، كأنني >موَكلٌ بفضاِ� 	هللاِ 
 �P� ...>بن 5َُ#يق. >يومًا بُحز�� �يومًا بالعقيق	 x0َْ�َ#ُعُه< كما قا
كنت ما 0عر{ ما ُحز�� هذ9 �ال �0#� 0ين هي من 	أل#�(١). 

فهل 0بقى �هر� كله متنقًال مرتحًال؟
Pلى بَر�� قبَل 	لمماِ سبيُل؟�هل ِمن سبيٍل للشآcِ؟ �نظرٌ]

	لغوطة؟  في  	لربيع   �#0 �هل  فيه؟   �#	�� قاسيو�  �Pلى 
0مل  فال  عهد�  به  	نقطع   c0 	لمز]؟   xجبا  على شعفا �	لثلج 

______________________
(١) ال يعر{ 0حٌد ما هي >ُحز��< على 	لتحقيق؛ قاx ياقو Pنها موضع 
بنجد في �يا# تميم �0 جبل من جباx 	لدهنا� �0 نخل باليمن �0 #مل 
0بيا 0نشدها بين يد�  بالّدهنا�. �	لبيت ألبي محمد 	لخا5�، من 

	لصاحب (مجاهد).
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 x5شبابي �منا #	� cلشا	 لي فيه؟ �َهُبوني ُعدُ، فهل 0#� في 
0هلي �0صحابي؟ P� ُعد Pليها فهل تعو� 0يامي فيها؟ هل 0قف 
على 	لقبَرين 	لمتجا�َ#ين 	لنائَمين متعانَقين على كتف 	لساقية في 
0بي  فيهما   �P 	لحيا]؟  يتعانق ساكناهما في  >	لدحد	r< كما كا� 
	لجدثين، 0صبحُت  لقد �فنت مسّر	 حياتي في هذين  �0مي. 
كنبتة ُقطعت جذ�#ها. �جَد� ثالث فيه َمن هو 0عّز علّي منهما، 
ما عرفت 	لطريق Pليه حّتى 0قف عليه. �ما�	 يفيدني 0� 0قف عليه 
هذ	  0ُ�ِ�َعت  قلبي  من  عزيز]  قطعة  �بين  بيني   D	لتر	  xقد حا�
	لبعيد في  	لقبر  بها هذ	  ليلة 0سقي  	لدمع كل  Pني أل#يق  	لقبر؟ 
طر{ بال� 	أللما� حيث ال ير	ني 0حد، ثم 0نتبه فأجد 0نه ال 	لدمع 
ينفع من فيه �ال 	ألحز	�، ما ينفعني �ال ينفعها Pّال 	لرحمة من 
	هللا �	لغفر	�. فاللهّم قد 0كرمتها بالشها�] فا#5قها ثو	D 	لشهد	�، 

�	#5قنا 	لصبر على 	لبال�.

*   *   *
لّما �همتني �الc 	لمر� ��هبت Pلى �مشق كا� قد بقي من 
	لسنة 	لجامعية 0قّل من شهر، فكّلفني 	لمفتي 	لشيخ توفيق خالد 
#حمه 	هللا (�كا� هو 	لرئيس 	ألعلى للكّلية) 0� 	ختا# من 	لشاc من 
يدّ#M 	لطّالD عني هذ	 	لشهر، فاختر 	لصديق 	لشيخ صالح 
 �0 فرفو#. �تذكر�� 0ني لّما كنت معّلمًا في 	لغوطة �	ضطُر#
�كلته  	لحقو^  كلية  في  	متحاناتي  لحضو#  	لمد#سة  عن  0غيب 

لينوD عّني فيها ��	فَقت �5	#] 	لمعا#{.

خرجت من 	لمستشفى فلم 0ُعد Pلى بير�، بل Pلى بغد	�! 
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 بير� �من   بير� Pلى  �مشق  من   h0سبو كّل  	لسفر   �0 �لك 
لم يكن قد  	لطريق  لم يكن سهًال �ال ميسو#	ً، أل�  Pلى �مشق 
  �طلعا	#��� ُسّو� �ُعّدx كما تر�نه 	ليوc بل كا� كله لّفا
 ،cليو	 تر�نها  كالتي  مكّيفة  مريحة  	لسيا#]  تكن  �لم   ،�نزال
بل كانت في 	لصيف فرنًا يلتهب �في 	لشتا� صند�قًا مدفونًا في 

	لثلج، �كانت كلها من سيا#	 فو#� 	لقديمة 	لصغير].
	لغربية.  	لمد#سة  Pلى  بغد	�،  Pلى  بالعو�]  #ضيت  لذلك 
�كانت في 	لمنزلة ��� 	لمد#سة 	لمركزية 	لتي كنت فيها، �لكن 

كر	مة 	لمر� بذ	ته، بعلمه �خلقه، ال بمنصبه �مرّتبه.
�كانت 	لسنة مليئة باألحد	�؛ فالغضبة لسو#يا �	لمظاهر] 
 Mلنا	حّتى فوجئ  cلتي حّدثتكم حديثها لم تمّر عليها عشر] 0يا	
بمو 	لملك غا�5، ثم تبّينو	 0نه ما ما موتًا �لكن ُقتل قتًال، 
يبا#حها  لم  لند�  في  بيديه �هو  قتله  	إلنكليز�   �P  Mلنا	  xقا�

�غا�5 في بغد	� لم يخر~ منها(١).
ال، ليست 0ُْحِجية (�0 فّز�#]) بل هي حقيقة، فيد	9 	للتا� 

قتله بهما هما -كما كا� يقوx 	لناM- عبد 	إلله �نو#�. 
باشا  نو#�  �0ما  	لقليل،  Pّال  0عر{ عنه  فلم  	إلله  0ّما عبد 

______________________
(١) �كر كتب 	لتا#يخ 0� 	لملك غا�5 كا� شديد 	الهتماc بالقضايا 
	لوطنية �	لعربية، �0نه خّصَص �P	عة من قصر9 تذيع 	لبيانا 	لوطنية 
سعى  �لذلك  	لفرنسي،  �	الستعما#  	إلنكليز�  	الستعما#  ضد 
فُقتل في حا�� غامض حين 	صطدمت  	لتخلص منه  Pلى  	إلنكليز 

سيا#ته بعمو� كهربائي مسا� ٣ نيسا� من عاc ١٩٣٩ (مجاهد).
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0لَقه كثير	ً. كا� نو#� #جل 	إلنكليز  	لسعيد فعرفت عنه �P� لم 
�كا� يصّرr بذلك �ال يكتمه، �كا� يدّلل عليه �يحتّج له، �ير� 
0� 	لعر	^ في تلك 	ألياc لم يكن ليستطيع 	لقياc على #جليه فضًال 
بيد9 �يعا�نه على  له مّمن يمسك  بّد  	لسير �حد9، �0نه ال  عن 

مسير9، �كا� ير� 	إلنكليز هم 	لذين يصلحو� لذلك.

كانت لنو#� مز	يا، ال يمنعني 0ني كتبت عنه �0ني هاجمته 
يومًا 0� �0كر مز	يا9(١). لقد ما 	لرجل �صا# بين يَد� 	هللا حسابه 
بها  	لدنيا  في  يحكمو�  	لمؤّ#خين  ملك  0عماله   عليه، �صا#

عليه.

يقولو� Pنه كا� جريئًا، يشهد بذلك 0صدقا9k �0عد	9k. �لقد 
#0يته بعيني يوc َقْتل غا�5، 	لناM كالبحر يمو~ غضبًا �0صو	تهم 
كالرعد تمأل ما بين 	لضّفتين تطالب بر0سه، �قد �صَلت سيا#ته 
Pلى M0# 	لجسر من جهة 	لكر¨ �غَد بين 	لحشو� تحيط بها 
من كّل جانب، P� �صلو	 Pليه قّطعو9 تقطيعًا، فلم يكن منه (�0نا 
0#	9 من قريب) Pّال 0� 0طلق بو^ 	لسيا#] بزئير قو� ثم 	قتحم بها 
	لناM، فخافو	 على 0#�	حهم فأ�سعو	 له فَنَجا. �لوال هذ	 ما كا� 
جر0]  بعيني  #0يته  	لذ�  هذ	  00َسّمي   :�#�0 فلست  منهم.  لينجو 

�Pقد	c بطل، c0 صنيع يائس، c0 فعل مجنو�؟

�كا� كريمًا. لّما كنت مدّ#سًا في 	لعر	^ x�0 سنة قالو	 P� له 
قصر	ً مقابل 	لبال� 	لملكي، على يمين 	لذ	هب Pلى 	ألعظمية، 

______________________
(١) 	نظر مقالة >نو#� 	لسعيد< في كتاD >بغد	�< (مجاهد).
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0#	9 من بعيد �0نا 0مشي في 	لطريق ما 	قتربت منه ألصفه. قالو	 Pنه 
لّما �5~ 	بنه (�0ظّن 0� 	سمه -P� صَدَقتني 	لذ	كر]- صباr) �عا 

>	لَجَفلى<، �هي 	لدعو] 	لعاّمة. 0لم تسمعو	 قوx طرفة:
ال تـر� 	آلDَ�ِ فينـا َيـْنـَتـقْرنحُن في 	لَمشتاِ] ندعو 	لَجَفلى

 	لبسط �ُنصبت 	لمو	ئد، فأكل عند9 #بع 0هل بغد	�  �ُمدَّ
 (كما سمعت ال كما #0يت). �كا� بغد	�يًا 0صيًال عا#فًا بمو	ضعا
بينهم،  فيما  �مصطلحاتهم  كالمهم  في  �0سلوبهم  بغد	�  0هل 

�طالما 0نقذ9 �لك من مآ5^.
�لكني مع �لك ال 0بّرئه �ال 0بّر£ عبد 	إلله، �هو 	بن عّم 

غا�5، من �c غا�5.
قالو	 عن سبب مو غا�5: >صدمة سيا#]<، �#ّتبو	 	ألمر 
�0عّد�	 	لمسرr �0خرجو	 	لر�	ية، ��عو	 	لناP Mلى مشاهدتها. 
من كل   D0هر 	لعا�]  في  كنت   �P� مع من �هب،  �هبت  �قد 
مكا� تز�حم فيه 	ألقد	c، فر0يت سيا#] محّطمًا مقّدُمها قد ُهّشمت 
�	جهتها، �عمو�	ً من 	لحديد طويًال ثقيًال كا� غائصًا في 	أل#� 
متَرين �0 نحوهما، لم 0ُعد �0كر، قد 	قتلعته 	لسيا#] من 0ساسه 
 ،Mألسا	إلسمنت كانت تمسك 	قلعت معه كتلة ضخمة من �

�سقط 	لعمو� على 	لسيا#] 	لتي كا� يسوقها غا�5.
تستطيع  �هل  	لعمو�؟  ُقلع  كيف  يتسا�لو�:   Mلنا	 �0خذ 
سيا#] #كوD عا�ية 0� تقتلع مثل هذ	 	لعمو�؟ ��P	 قلَعته فكيف 
يسقط هذ	 	لسقو�؟ �لما�	 لم يحّطم Pّال �	جهة 	لسيا#] �موضع 
	لسائق منها؟ �كا� �ليل 	لسرعة �	قفًا على ١٢٠ �	لمكا� ال يبعد 
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عن 	لقصر بأكثر من 0#بعمئة متر �0 نصف كيل، فهل يمكن 0� 
هذ9  Pّال  تمِش  لم  �هي  �عشرين  مئة  Pلى  	لسيا#]  سرعة  تصل 
تأليفها ضعيف  0نها #�	ية  	لر�0 على  	لقصير]؟ �0جمع  	لمسافة 

�Pخر	جها سّيئ، �0� 	لمشهد كله قد ُ#ّتب ترتيبًا.
	لذ�  	لقيسي، �هو  قاسم  	لشيخ  بغد	�  �قد خّبرني مفتي 
توّلى غسل غا�5 قبل �فنه، 0� 	لضربة كانت في َقَذ	له، �0 في 
0سفل جمجمته من 	لخلف. فكيف 0صابه 	لعمو� بالقذ	x؟ �بد0 
 له ��ّ� خافت، �صدَ# 	لصو، ثم صا#  	#تفع  ثم  	لهمس 

نشر	 تّتهم عبد 	إلله �نو#� بقتل 	لملك.
�0نا �0ّ�� هنا ما #0يت �ما سمعت، �0نشر 	آل� ما لم 0نشر9 
من قبل. فمن �لك مشهد تأّلمت له �تكّلمت فيه، �لكن بمقد	# 
ما 	ستطعت 	لكالc، �كا� كالمي هذ	 من 0سباD نقلي من بغد	� 

Pلى كركو�.
�لك 0نه بعد 0ياc من قتل 	لملك جمعو	 	لطّالDَ (�كا� في 
مد#ستنا نحو من 0لف طالب) �	ألساتذَ] جميعًا في باحة 	لمد#سة، 
�جا�k	 بخشبة لها سطح مائل فأقاموها �سط 	لباحة، �جا� ضابط 
كبير معه جنو� �طالب صغير من طّالD 	لمد#سة، فقر0 	لضابط 
ُحكمًا من 	لمحكمة 	لعسكرية (�0 قر	#	ً من 	لقيا�]، لم 0ُعد �0كر) 
بأ� 	لطالب قد ثبت 0نه 	شتر� في طبع هذ9 	لمنشو#	 	لتي تنشر 
-كما قالو	- 	لشائعا �ُتفِسد 	لمجتمع �تضعف 	ألمن، �0نه كذ	 
�كذ	... �هي 0سباD يسهل على من شا� 0� يعّد�ها. �0نه قد ُحكم 

.عليه بخمس جلد	
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خمس جلد	 ليست شيئًا ُيذَكر، �لكن 	لشي� 	لذ� ُيذَكر 
�ُينَكر �ال ُينسى (بدليل 0ني ما نسيته �قد مّر عليه نحو نصف قر�) 
هو 	لطريقة 	لتي ُنّفذ بها 	لَجلد. طريقة 0غمضت عيَنّي فلم 0ستطع 
مشاهدتها، بل لم 0ستطع 0� 0مسك لساني عن نقدها، �P� لم 

يسمع ما قلته Pّال من كا� حولي.
لقد �0قفو	 	لطالب 0ماc هذ9 	لخشبة، �جهه Pليها، �قيد�	 
بنطاله  �0نزلو	  5نا9#  �حّلو	  فيها،  مثّبتة  	لجلد  من  بسيو#  يديه 
	لحاضرين جميعًا،   c0ما Pليتيه  كشفو	  حّتى   ،xلبنطا	 تحت  �ما 
 ،��ضعو	 عليهما خرقة قالو	 Pنها معقمة مبّللة بمحلوx برمنغنا

ثم جلد�9 فوقها.
عو#ته  كشف  	لمؤلم  �لكن  مؤلمًا،  	لَجْلد  يكن  �لم 
فيها،  بعُد  0َ#9 من  فلم  	لمد#سة  	نقطع عن  Pنه  �فضيحته، حّتى 

فكا� في هذ9 	لجلد	 	لخمس 	لقضا� عليه �قتله نفسيًا.
*   *   *

0ّما ما كا� في �لك 	ليوc فإني 0قر0 �صفه 	لذ� كتبُته 0نا في 
>	لرسالة< (عد� 	لر	بع من #بيع 	أل�x سنة ١٣٥٨)، فو	هللا لوال 
فيه، �0ني كتبته �نشرته، لشككت  بعيني �0ني عشت  #0يته  0ني 

بصدقه، بل لحكمت بكذبه.
بعزيز  0سر]  ُتفَجع  قد  Pنها   .^ ُيصدَّ يكا�  ال  عجيب  شي� 
عيونهم  �تبكي  	لحز�   Mلبا كلهم  0فر	�ها  فيكسو   ما لها 
بغد	�  مثل  كبير]  مدينة  تفقد   �0 0ما   ،Dلمصا	  xمن هو جميعًا 
فيهم  	لحز�  �يستخّف  جميعًا،  �نساkها  #جالها  فيبكيه  #جًال، 
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كهوًال يقطر من 0#�	نهم 	لوقا# �شبابًا صلد	ً يقحمو� َضَرc 	لنا# 
 xألثقا	من قّوتهم  �يرفعو Dألخطا#، �ُيغشى على طّال	 �يركبو�
�يستهينو� باألهو	x، �طالبا لهّن مع طُهر 	لجماx مثل عز	ئم 
 xما ال ينا xلثقا	لمصائب 	� x	ألهو	عجائز #0ين من � ،xلرجا	

منهن بعد9 تحّوx 	ألحو	x... فهذ	 هو 	لعجب، �هذ	 ما كا�.
تمثيًال،  �ظننته  تصّنعًا  	لر�0-  -با��  #0يت  ما  حسبت 
 فاشمأ5ّ نفسي منه، ثم لّما تو	لت 	لمشاهد �تعاقَبت، �0بصر
طر^ 	لبلد �50ّقتها (�0 �#	بينها كما يقولو�) تتالحق فيها 	لمو	كب 
�	لعشرين  	لسّت  	بن  	لقتيل،   Dّلشا	 	لملك  كلها يحمل صو#] 
سنة، �يبكي، �يتقّدc كلَّ موكب عريٌف منهم يقوx شعر	ً عاّميًا، 
لكنه يسمو بصدقه 0حيانًا حّتى ليعلو على كّل شعر بليغ. �ليتني 
 Mلنا	عريفه �يرّ��  xيقو �ألشعا#... منها موكب كا	حفظت هذ9 

بعد9:
Dْيـا عـر 0كـبـْر  �	َ#9	هللا  	نفقْد من  غا�5 
	لّسـيـا#�9ْ	هتّز 	#كا� 	لّسما من صدمـِة 

:�	لبنا، يا لمو	كب 	لبنا
[ٌ# 0بـر	ِ�ُحّط 	لقناhُ فلْم ُتسَتْر مخدَّ �ُمّزقت �0ُجـٌه تمزيـَق 

�سفر �جو9 ما حسر عنها يومًا جد#	ُ� بيو 0هليها، 
 Mللنا �ُلطمت خد�� ما طمَعت بلمسها شفا9 عاشقيها، �بر5
 ما 0بصَرتها Pّال عيو� 0#حامها ���يها. �ال تعجبو	، فهذ9 	# مخدَّ
 cُإلسال	سالمي 0بطل P لى مجتمعP �لحز	لجاهلية #جع بها 	عا�] 

فيه عا�	 	لجاهلية. 0ال تذكر�� ما قاx 	لشاعر 	لعبسي:



١٣٧

َنـهـاِ#َمْن كا� َمسر�#	ً بمقتِل مالٍك بَصدِ#  نِسوَتنـا   فليأِ
ينُدبَنـُه 	لّنسـاَ� َحو	سر	ً  لألنظـاِ#َيِجِد  	لوجـِه  ُحرَّ  يكِشْفَن 

 c0يا من  0حفظهما  فإنني  	لبيتين  بر�	يتي   0فسد لعلي   �0
	لصغر(١).

هذ	 	لحز� 	لجماعي 	لصا�^ �	لفرr 	لجماعي 	لصا�^ ال 
يكا� يعرفه 	لناM في غير هذ	 	لشعب 	لعاطفي، 	لشعب 	لعربي 
 Dلشعو	9، على حين خلت صد�# 0كثر �	0فر Dلذ� يعيش بقلو	

!Dلقلو	من 
لقد 0خذ�ني Pلى 	إل�	عة أللقي كلمة عن غا�5 ما 0عد�تها 
�ال فّكر فيها، فَوَقفُت(٢) 	لسيا#َ] #بع ساعة فقط، فقعد في 
طر{ مقهى في 	لكر¨ �0خذ �#قة من 	لبّقاx 	لمجا�# للمقهى 

______________________
(١) 	لشعر للّربيع بن 5يا� 	لعبسي. �	لبيتا� على ما ُ�كر	 هنا، Pال 0� في 
عجز 	لبيت 	لثاني 	ضطر	بًا بين 	لمصا�#؛ فهو في 	ألغاني: >قد ُقْمَن 
ل 	لَضّبي: >يضرْبَن 0ْ�ُجَههّن  ُّج 	ألَْسحا#<، �في 	ألمثاx للُمفضَّ قبل َتَبل
ْبِح قبل َتَبّلج 	ألْسحا#<،  باألَْسحا#<، �في 	لحماسة 	لبصرية: >بالصُّ
نهاية  باألْسحا#<، �في  �0ُجَههّن  >َيْلطُْمَن  	لحمد�نية:  	لتذكر]  �في 

	ألَ#D للّنوير�: >يلطُْمَن ُحرَّ 	لَوجه باألسحا#<. �بعدهما:
ّظا#قد ُكّن َيخبأ� 	لوجو9 تسّتر	ً للنُّ َبَدْ�َ�  حين   cفاليو

�	ألبيا في #ثا� مالك بن 5هير بن َ#�	حة 	لعبسي، في خبر طويل 
تجد�نه في كتب 	أل�D (مجاهد).

(٢) �قف 	لثالثي يتعّد� بنفسه، �منه كلمة 	لوقف �	أل�قا{. 0ما �0قف 
.Dلعر	فلم ُتسَمع عن 
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�سطر كلما، ما كا� لعقلي فيها عمل بل عملها كلها قلبي. 
فلما �صلت Pلى 	إل�	عة نسيت 	لو#قة 	لتي كتبتها �قر0 ما  كا� 
مسّطر	ً في عيو� من كانو	 حولي. �لم تكن قد ُعرفت هذ9 	ألشرطة 
	لمسّجلة ألسمع ما قلت، �لكن خّبرني 	لناM 0نني كنت 0تكلم 
�0نا 0بكي �	لناM يسمعو� �هم يبكو�. ثم حا�لت 0� �0ّ�� ما 

!قلت، �لكن هيها
لقد ��0عت مجّلة >	لرسالة< (عد� ٢٧ صفر ١٣٥٨) صو#] 
	لذ�  	لشمع!  لها يحكيها �يشبهها �لكنه من  تمثاًال  مّيتة عنها، 
قلتها �0لفاظًا #بما  	لتي  	لكلمة  يقر0 معاني  يقرkها في >	لرسالة< 
كانت شبيهة بألفاظها، �لكن 	لذ� سمع مني سمع هذ9 	أللفا� 
�هذ9 	لمعاني بشكل �خر �سمعها ثال� مّر	: مّر] في صوتي 
	لذ� كا� فيه معنى 	لحز� جليًا ظاهر	ً ال خفيًا مستتر	ً، �لهجتي 
	لتي كانت تمّثل 	لحز�، ال تمثيل 	لمسرr بل تمثيل 	لمر�] لمن 
	لحز�  كلها ظر�{  كانت  	لتي  	لبلد  0مامها، �ظر�{  قائم  هو 

جعلت قلوD 	لسامعين متفتحة لال�5يا� من 	لحز�.
كا�  َلما  	آل�  �صفه  يقر0  من  فيه  شّك   	�P شي�  كا�  لقد 
Pني  �	قعًا.  كا� غريبًا، �لكن  	ألمر  	لشّك، أل�  مبالغًا في هذ	 
غا�5  كا�  سّببه؟ هل  	لذ�  �ما  كله  هذ	  كا�  فيَم  	آل�:  ألفّكر 
	لمثل 	ألعلى للحاكم 	لصالح؟ هل كا� 	لصو#] 	لكاملة لإلنسا� 
	لمثالي؟ 0نا ما لقيته �ال �0#� ما�	 كا� في خلو	ته، ما�	 كانت 
ألمجا�   9kفا�� 0مته  فضائل  على  حفاظه  كا�  ما�	  بربه؟  صلته 
ماضيه؟ هل كا� شابًا هّمه 	لمتع 	لرخيصة يشغله سفسا{ 	ألمو# 

عن معاليها c0 كا� صالحًا ير	قب #به �يخدc شعبه؟
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كل هذ	 ال �0#يه، �لكن 	لذ� �0#يه �0ثق به 0نه صنع في 
شهو#9 	ألخير] ما قّربه من شعبه �حّببه Pليهم، ��xّ على 0نه بد0 
يخر~ على P#	�] مستعمر� بال�9 �على �كالئهم في هذ9 	لبال�. 
يعيشو�  مّنا  لنا �كال�  عدّ�  �لكّل  	ألسف)  (مع  مستعمر  �لكّل 
بيننا، نقوx هذ	 �	ألسى يمأل قلوبنا. لقد #ّبا9 	إلنكليز، �لكنه #0	� 
0� يكو� لهم كما كا� موسى عليه 	لسالc لفرعو� عليه 	للعنة، 

فلما 0حّسو	 منه �لك قتلو9.
لقد طبعت سنة ١٣٨٠ 	لدفعة 	لثانية من كتبي، �كا� فيها 
كتاD َسّميته >بغد	�<، ��0عته هذ9 	لمرثّية لغا�5(١) فمنعته حكومة 
من  Pليه  �صَلت  ما   �صا�َ# 	لعر	^   xخو� من  يومئذ  	لعر	^ 

نسخه. ال تسألوني لما�	. 0نا ال �0#� لما�	!
0تزلف  Pني  فقالو	   cقو يومئذ حيًا أل#جف  �لو كا� غا�5 
 Pليه، �لو كا� له �	#� لقالو	 Pني 0تقّرD من �	#ثه. �لكني نشر
بعدما ما غا�5 �	بن غا�5، �خلت أل#� من كل   Dلكتا	
بعد  عليه  بالثنا�  0قصد  0ني  تظنو�  فما�	  لغا�5.  �لّي   �0  �#	�

موته؟
�هل ماتت 	لمر��	، �خلت 	لدنيا من 	لوفا� حّتى صا# 
فسد  �هل  نفسه؟  عن  يد	فع   �0 Pلى  ُيضطّر  بخير  ميتًا  يذكر  من 
	لناM حّتى ما َيمدr ما�rٌ حاكمًا من 	لحّكاP cّال لجلب مصلحة 
�ال ينقد9 �0 يذّمه Pّال قصد 	نتقاc؟ لقد عرفتم 0ني هجو 	لشاعر 
	أل�يب شفيق جبر� يوc كا� 0ستا�� في كلية 	آل�	D سنة ١٩٣١ 
�كا� #ئيسي �0نا موظف في �5	#] 	لمعا#{، يوc كا� 	لمتزّلفو� 

______________________
(١) 	نظر مقالة >يا غا�5 عليك #حمة 	هللا< في كتاD >بغد	�< (مجاهد).
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يحّفو" به �يلتّفو" حوله، فلما ُعز� �جا��� بالدكتو� كامل 
شرفية 
�نفّض عنه من كا" يحّف به (�ما يحّفو" على �لحقيقة +ّال بالكرسي 
�لذ< كا" يجلس عليه). �نقطعو� عنه لما �نقطع 
ملهم فيه، كنت 
نا 

ثني على جبر< �
@كر  >Dلف با
< Fحد< �لذ< كتبت في جريد�


Jبه �فضله، �
هجو 
شرفية �
سرJ صاJقًا معايبه �مثالبه.
 Dلذ< حّدثتكم حديثه �جا� �نقالN بكر صدقي  �لما كا" 
حكمت سليما" (�هو 
خو محموJ شوكت باشا �لذ< توّلى خلع 
تركت  فلما  مكا".  كل  في  سليما"  حكمت  هاجمُت  �لسلطا") 
�لعر�V �لم تُعد لي صلة به �لم يبَق لُحّكامه طريق +لى نفعي �ال 

�Jفع عن حكمت  باD< في Jمشق  
لف < في  كتبت  +لى ضّر<، 
سليما" �لذ< لم 
عرفه �لم 
كّلمه، �لكني �
يته مظلومًا فر
يت 

.Zقف في جانب �لمظلو
 "
 FDمن �لمر�
�لي مو�قف كثيرF مثل هذ^. لكن لما@� 
@كرها؟ فخر�ً بها؟ 
للنا_ 
" هذ^  
ثبت   "
�لمقصد �أل��  �بما فخرb بها، �لكن 
�ألمة فيها خير، فيها من يمدe صاJقًا من غير طمع بفائدF �ينقد 

.Zقًا من غير تشفٍّ �ال �نتقاJصا
*   *   *

فأحّبوني  
حببتهم   ،Dكيا@
 طّالبًا  �لغربية  في   _�ّJ
 كنت 

ظهرهم  كا"  جماعة  منهم  �نبغ  فأكبر�ني،  �لنصح  �محضتهم 
شخصية (�+" كا" 
صغرهم سنًا �جسمًا) طالب �سمه نجدF فتحي 
�لفّنية كما  �لحاّسة  
بو^ مدّ�_ �سم، ���m عنه  صفوb. كا" 

صلها تركي،  "
يقولو". �هو -كما يد�ّ �سمه- من 
سرF يبد� 
�+" كا" �سم نجدF قديمًا، �حسبكم نجدF بن عامر �لبكر< �لذ< 
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كا� بطًال �كا� 0مير	ً، �كانت له مز	يا9، لوال 0نه من 	لخو	#~.

نجد] فتحي صفو طالب �كي حا� 	لذكا�، جاّ� صا�^ 
Pلّي في غرفة  	لجّد، �كا� ال يكا� يفا#قني؛ يكو� معي ُيصغي 
	لد#M، �يمشي معي بين 	لد#�M، �#بما صحبني في 	لطريق. 
	نقطعت  �لّما  ير	سلني،  طويلة  مد]  بقي  بغد	�  تركت  �لّما 
لم  	لتي  	ألعد	�  جمع  	لثانية   Dلحر	  c0يا  cلشا	 عن  >	لرسالة< 
ُترَسل Pلى 	لشاc فبعث Pلّي فها#سها ألعر{ ما ُنشر لي فيها. صا# 
�0يبًا �صد# له كتب، ثم #بطه 	لسلك 	لخا#جي، ثم تد#~ في 

مناصب �5	#] 	لخا#جية، ثم 	نقطع عني خبر9.

	لمد#سة حو	�� صغا# �لكنها عميقة  �قعت لي في هذ9 
من  خا#جًا  	لو	سعة  باحتها  0جتا5  يومًا  كنت  0ني  منها  	آلثا#، 
محاضر] قاصد	ً Pلقا� 0خر�، �0نا 0ُمضي �	ئمًا هذ9 	لفسحة بين 
	لمحاضر	 في 	لباحا ال 0كا� 0لج غرفة 	لمدّ#سين Pّال نا�#	ً، 
 أل� 	لطّالD يمشو� معي يسألونني، �تتو	لى 	ألسئلة �	إلجابا

.فتضيع هذ9 	لفسحة بين 	لمحاضر	

 D#ّلباحة، فر0يت #كنًا فيه مد	 0قوP xني كنت يومًا 0جتا5 
#ياضي 0لماني �	لطّالD يتدّ#بو� على مبا�£ 	لمالكمة، فلما #�ني 
(�كنت شابًا قو� 	لجسد متين 	لتركيب، �كانت مقاييس جسمي: 
	لمقاييس  عن  تختلف  ال  �	ألطر	{،  �	لبطن  �	لصد#  	لعنق 
	لمثالية ألبطاx كماx 	ألجساP cّال بسبعة في 	لمئة فقط)، فقاx لي 

ضاحكًا: هل تدخل معهم فرقة 	لمالكمة؟ قلت بال ترّ��: نعم.

*   *   *
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١٤٣

-١١٠-
من �كريا� �لمد�سة �لغربية في بغد��

2َِصُل �لكال+ من حيث قطعته في #خر �لحلقة �لماضية فأكمل 
قّصة تدّ�بي على �لمالكمة.

 92 لويس  جو  مبلغ  بلغت  9ال  2بطالها  من  2ِصر  لم  ال، 
2لممت بأصولها 9قو�عدها 29تقنت  Gني   :I2قو محمد علي، بل 
 J2نني في ساعا� �لحر K2 بضع لكما� حّتى صا�� َمَلكة لي؛
بال تفكير، 9هذ�  �لنفس 2ستعملها عفو�ً  9في مو�قف �لدفاR عن 
مسكا�  من  2تقنت  كما  َمَلكة.  صا��  Gنها  بقولي   U2قصد ما 
�لمصا�عة �ليابانية مسكة 2ستطيع Y2 2غلب بها من هو 2قوV مني 
بثال^ مّر��، تعلمتها من �سالة صغير[ �شتريتها سنة ١٣٤٧هـ 
29نا b��2 في مصر، 9هي Y2 2مسك بيدK �ليمنى يسا� �لخصم 
 ،Uلبعيد[ عن جسد� K2 ،لى �لجهة �لوحشية منهG معصمه Kثم 2لو
 Uظهر يعطيني  حّتى  معها  يميل   Y2 عنه  �أللم  لدفع  ُيضطّر  فإنه 
فأتمّكن منه، ��G9 هو ثبت 9لم يستِد� ُتكَسر يدU. �9لشرi فيها 
 Y2نك تعملها بال تفكير، أل K2 ،تصير لك -كما قلت- َمَلكة Y2
 Y29 يفّكر،   Y2 يستطيع  ال  �9لغضب  �لخطر  ساعا�  في   jلمر�

تباغت خصمك بها من غير Y2 ينتبه Gليها.
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�قد طّبقت هذ9 �تلك في مو	قف كثير]، لو 0نني عرضتها 
مفصلة لمأل ثالثًا من حلقا هذ9 	لذكريا. �كل Pنسا� في 
ٌ� يومًا لمعركة �0 خصومة، فر�ية �0 جماعية، فأنا 0نّبه  	لدنيا ُمعرَّ
	لشباP Dلى 0مر هو 0� 	إلنسا� يترّ�� عا�] ثو	ني معد��] قبل 0� 
 يقّر# ما�	 يفعل �P	 #�0 	لهجوc عليه، فبمقد	# ما تكو� لحظا
	لترّ�� قصير] يكو� 	لمر� 0قرP Dلى 	لنصر. �لقد 	ستفد كثير	ً 

من هذ9 	لسرعة في 	لقر	#.
0قاتل   �0  xألبطا	  x0صا� حياتي  0مضيت  0نني  تظّنو	  �ال 
	لرجاx، فأنا بعيد عن 	لمشكال، �لكنني قد 0تعر� لها فينبغي 

0� يكو� تحت يد� 	لسالr 	لذ� ينجيني من عقابيلها.
�ُ#Dّ سائل يسأx: ما حكم 	لمالكمة شرعًا؟ �لما�	 تعّلمتها؟ 
�	لجو	D 0� 	لظلم حر	c �	لتعّد� حر	c، �0� �فع 	لعد�	� جائز، 
على 0� يكو� بأيسر 	لطر^ ال بأعسرها �بأهونها ال بأشّدها، �0ّ� 
ضرD 	لوجه منهّي عنه، �في 	لحديث 0� 	لنبي ‘ #�0 #جًال 
��c على  له: >P� 	هللا خلق   xفنها9 �قا يضرD عبد9 على �جهه 
ُخلق عليها  	لتي  	لصو#]  	لعبد هي  0� صو#] هذ	  صو#ته< (�0 
 Mلنا	جميعًا. �من  c�� لى �0ال�P [سا�P لتعّد� عليها	 �فكا ،c��
من ير�� جز�	ً من 	لحديث �يفهمه فهمًا #بما �0صل Pلى 	لكفر، 
�P يعيد ضمير >على صو#ته< Pلى 	هللا، �من 	عتقد 0� هللا صو#] 

فقد كفر)(١).
______________________

(١) 	نظر تفصيل هذ	 	إليجا5 في 	لجز� 	لثاني من >فتا�� علي 	لطنطا��<، 
¡١٦ (مجاهد).
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	لمالكمة.  حكم  قلت  	لذ�  بهذ	  بينت  قد  0ني  �0حسب 
فاألمو# بمقاصدها، فمن تعّلمها ليظلم 	لناM �يعتد� عليهم كا� 
�ثمًا، �من تعلمها لغر� مشر�h كانت �سيلة حكمها حكم 	لغاية 

	لتي ُقصد بلوغها من تعلمها.
0عو� Pلى 	لموضوh. �خلت في فرقة 	لمالكمة فتعّلمت من 
هذ	 	لمدّ#D 	أللماني �قفة 	الستعد	� �0نو	h 	للكما: 	لمستقيمة 
	ألمامية �	لمنحنية 	لجانبية �	لقصير] 	لصاعد]. �	لقاعد] عندهم 
0� يستعمل 	لمبتد£ في بد	ية 	لتد#يب يد9 	ليسر� �حدها، حّتى 

P� من 	لمد#بين من يربط 	ليمنى حّتى ال يستعملها.
0ناx5 بعض  ثم شرعت  	لثقيل،  	لكيس  �0ًال على  تدّ#بت 
	لطّالD، 0ضربهم �يضربونني، فإ�	 �خلت 	لفصل عد مدّ#سًا 
�عا��	 طّالبًا. �0شهد 0� طّالD 	لعر	^ يعرفو� 	النضبا� تمامًا. 
فيه ضربة من  �لبثت على �لك شهو#	ً، حّتى كا� يوc 0صاَبتني 
طالب توّ#َمت منها عيني �ظهر 0ثرها عليها، فقلت للمد#P :Dلى 

هنا �َبْس(١).

	لمالكمة؛   M�#� من  تعلمُته  ما  طّبقت  ما  �لكن سرعا� 
�لك 0نني 5جر يومًا طالبًا مسيئًا يبد� 0نه من 0سر] غنّية �جيهة، 
فحقد علّي 0هله. �كنت في صباr يوc مطير من 0ياc 	لشتا� 0مّر 
0ماc �5	#] 	لخا#جية �	هبًا Pلى 	لمد#سة، فاعترضني #جل طويل 
مّمن ُيدَعو� في بغد	� >0بو جاسم لِْر< �0 من صنف 	لفتّو	 كما 

______________________
بة من 	لقديم. (١) �كلمة >بس< بمعنى >فقط< فصيحة معرَّ
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ُيقاx في مصر �0 	لَقَبضايا كما ُيقاx في 	لشاc. �كلمة >لِْر< تركية 
هي عالمة 	لجمع عندهم. ففتح معي بابًا للشّر �قاx: لما�	 شتمت 
فالنًا (يعني من 	لطّالD؟) 0ما عرفت من هو؟ �هل بلغ من قد#� 

0� تتطا�x على 	بن فال�؟

فقلت له: حافظ على �0بك، �P� كا� لك كالc فر	جع مدير 
	لمد#سة. فقاx قوًال بذيئًا �هّد�ني �0مسك بصد# #�	ئي حّتى كا� 
يشّقه، ثم لّو� ثوبي بحذ	ئه 	لمحّمل بالوحل �	لطين فتر� عليه 
0ثر	ً ظاهر	ً. �كا� يمشي Pلى يسا#�، فقبضت يد� �تنا�لته بلكمة 

جانبية جا� تحت صدغه لم يكن يتوّقعها.

�تجّمع 	لناM �حالو	 بيني �بينه، �لم 0عد 0ستطيع 	لمشي 
	لملّطخ بالوحل فأخذ عربة (َعَربانة   Dلثو	 Pلى 	لمد#سة بهذ	 
	لذ�  	لكبير  باأل¨   ثيابي، �مر# فبّدلت  يقولو�) ��هبت  كما 
كا� َمْفَزعنا في كّل ُمِلّمة ُتِلّم بنا، 	ألستا� بهجة 	ألثر�، فخّبرته. 

فقاx: ال تدير باx (�0 ال ُتِدْ# لها باًال).

 Dلطّال	 عجيبًا؛  شيئًا   فوجد متأخر	ً  	لمد#سة  ��صلت 
جميعًا يستقبلونني يحّفو� بي، يقولو�: "خاطر 	هللا شنو هذ	" ما�	 
علّي   كّر هذ9   x0مثا من  كثير]  �0سئلة  ضربته؟  كيف  عملت؟ 

باكر	ً. قلت: �يحكم، خّبر�ني �0ًال ما 	لقّصة؟

 xلذ� ضربُته معد�� في حّيه من 0بطا	 	هذ �لقّصة 0	 فإ�	 
	لرجاx ال يقد# عليه 0حد، �0 هو يوهم َمن حوله بأنه ال يقد# عليه 
0حد. فلما يئس من 0� ينتقم مني بيد9 �هب Pلى 	لمخفر �شكاني، 
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 xفهّو ،cلد	 فنزx منها  0سنانه   xللكمة قد 0صابت 0صو	 �كانت 
	لشرعي.  	لطبيب  Pلى  0حالو9  حّتى  �كّبر9  	لضابط  على  	ألمر 
�يظهر 0نه 	ستماx 	لطبيب فربط �جهه بالربا� 	ألبيض �#جعه Pلى 
 cلمجر	لمد#سة يفّتش عن 	لى P لضابط مع شرطي	لضابط، فبعثه 	

.cلمجر	لبطل... �كنت 0نا �لك 	 	عتد� على هذ	لذ� 	
	لرجاx �0نني  0قو�  بأنني قهر َمن هو  فكانت �عاية لي 
Pخو	نهم  بالقّصة  فحّدثو	  ��هبو	   ،xألبطا	 من  بذلك   صر
 ،	لمبالغا في   Mلنا	 عا�]  على  سر�ها  في   	��	5� �0هليهم، 
فكانت   ،xلذيو	� 	لحو	شي  لها  ��ضعو	  �َفْلَفلوها  �مّلحوها 
	لنتيجة 0نني صر بطًال. �	لحقيقة كما قاx 	لمثل: >ُمكَر9 0خا� 

ال بطل<(١)!
*   *   *

فيه حقيقة؛  	لمد#سية حّتى جا� يوc ِخفت  	لسنة  تنتِه  �لم 
�لك بأنني بعد 0� 0نهيت عملي في 	لمد#سة �0كملت 	متحاناتي 
كّلفوني بمر	قبة فرقة من 	لطّالD 	ألحر	# 	لذين يد#سو� 	لد#	سة 
	لثانوية،  	لشها�]   	متحانا تؤّ��  	لفرقة  	لمسائية، �كانت هذ9 

�كا� هؤال� 	لطّالD غالبًا من 	لجنو� �	لُعّماx �كبا# 	لسّن.
فوجد جنديًا ضخم 	لجّثة با�� 	لقّو]، متر	كب 	ألعضا� 
غليظ 	لعنق ينطق كّل ما في جسمه بقّوته �شّدته. �كا� قاعد	ً عند 
	لشّبا� ينظر في 	لخا#~ متلهفًا كأنه يرقب عونًا، فوضعت عيني 

______________________
(١) كذ	 حفظنا 	لمثل، �	لصو	D >0خو�<.
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عليه، فخال مقعد في �سط 	لغرفة فقلت له: قم فاقعد فيه.
	ستطاh، ألنه جند� خاضع  فما  يقوx ال  بأ�  فترّ�� �هّم 
للنظاc 	لعسكر� �ُمعّر� للعقوبة P� هو 0علن 	لعصيا�. ��ضعت 
 ^	#�0 Pليه #5مة  فأُْلِقَيت  	لشّبا�،  Pلى  عينه  عيني عليه، �كانت 
فسبقُته Pليها فأخذتها فإ�	 فيها 	ألجوبة 	لمطلوبة، فأبقيتها معي �لم 
�0فعها Pليه. فضّم شفتيه �#ماني بنظر] �عيد يتطاير منها 	لشر#، 

�هّز #0سه كأنه يقوx: ستر�.

�كا� قد بقي لموعد سفرنا عشر] 0ياc، فذهبت Pلى 	لمدير 
	لتي  	لمر	قبة  ُيعفيني من هذ9  بالسفر �0�  لي  0� يسمح  فرجوته 
لم تكن من عملي 	ألصلي. فعجب �قاx: لما�	؟ فقصصت عليه 
 :xهل تخا{؟ قلت: نعم، 0خا{. فضحك �قا� :xلقّصة. فقا	
عجيب. قلت: ال، بل 	لعجيب 0ّال 0خا{. 0لم ُيقَتل 	لسنة 	لماضية 
	ألستا� 	لمصر� 	لدكتو# سيف؟ 0لم يَكد َيلحق به 	ألستا� محمو� 
عزمي لوال 0نه 0خر~ مسدسه �هّد� به؟ 0لم يعتد�	 في 	لكر¨ على 

	ألستا� فاضل 	لجمالي �هو يومئذ مدير 	لمعا#{؟

P� 	لطّالD في 	لشاP c� غضبو	 لحقو	 	لمدّ#M يسّبونه �0 
بالحجا#]،  يرمونه   �0 >بعر�<  	لوسخ  	لعاّمي  	لهتا{  به  يهتفو� 
نفسي  0عّر�  	لقتل؟ فال �	هللا، ال  	لقتل...  0ّما  �#بما ضربو9، 
بالسفر،  لي  يأ��   �0 فأبى   .hشجا Pنني  عني   xتقو حّتى  للقتل 
	لمعا#{،   [#	5� تملكه  Pنما  	إل��،  يملك  ال  بأنه  �	عتذ# 

�خرجت منزعجًا.

�كنت 0ناc (كما عرفتم) في �	# 	لعلوc 	لشرعية في 	لمد#سة 
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	لملَحقة بجامع 0بي حنيفة في 	ألعظمية، �كا� عندنا #جل ُمِسّن 
	لفّر	شين،  #ئيس  بمثابة  كا�  نجم)  (	لحا~  نجم  حاجي  	سمه 
مهمومًا  فر�ني  عاقًال.  �كا�  �يحترمونه،  لسّنه  يوّقر�نه  �لكنهم 
فسألني: ما لك؟ قلت: ال شي�. فأصّر علّي 0� 0خبر9 �حلف علّي 

باهللا 0� ال 0كتمه شيئًا.
0نا �0هب  	لمسألة هّينة،   :xقا� r	، فاستر�فخّبرته بما كا
معك غد	ً. فتعّجبت �ضحكت �قلت شبه ساخر: تذهب معي؟ 
0شكر�، �لكن ما�	 تصنع �0نت يا حاجي #جل عجو5؟ هل تقاتل 
عني P� قاتلوني؟ قاx: ال تستصغر 0حد	ً يا 0ستا�، �غد	ً P� شا� 

	هللا ستر�. فا�هب 	آل� فتعشَّ �َنم مطمئنًا.
��هب معي صباحًا، فلما نزلنا من 	لحافلة في طر{ بغد	� 
مشيت �مشى �#	ئي بجانب 	لطريق، فلما 	قتربت من 	لمد#سة 
�جد 	لطالب 	لذ� هّد�ني �معه ثالثة من 0شباهه، لو صا#عو	 
فأقبلو	 علّي من  لقتلو9.  هائجًا  ثو#	ً  قاتلو	   �0 قطبيًا لصرعو9  �بًا 
 cيتقّد 	لذ�   Mلجامو	 كُخطى  بطيئة  بُخطى  	لثال�   	لجها
للنطاr. فو5نت قّوتي بقّوتهم فر0يت 0ني لن 0قو� عليهم، �لكني 
لن 0كو� ضحّية سهلة، �سأتنا�x �	حد	ً منهم �0 	ثنين بلكمة قوية 

�0 لكمتين قبل 0� يصلو	 Pلّي.
�توّقعت 	لشّر �0يقنت 0نه ال بّد من �قوعه. ��P	 بهم يقفو�، 
ما�	  0فهم  فلم  Pلى بعض �يستدير�� #	جعين.  ينظر بعضهم  ثم 
جر�، ��P	 	لحاّ~ نجم، هذ	 	لرجل 	لعجو5، لم يز� 0� مشى 
خطوتين Pليهم �تنحنح يقوP :xحم! كأنه يقوx لهم: "نحن هنا". 
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عليها  حّط  	لعصافير  من   Dسر يتطاير  كما  تطاير�	   9�0# فلما 
	لباشق.

�مشى معي Pلى 	لمد#سة. قلت: 0شكر�، 0شكر�، �لكن 
خّبرني �0ًال لما�	 �هبو	؟ لما�	 خافو	 منك؟ قاx: هذ	 توفيق من 
بعد �لك مّمن  فتقّصيت خبر9  فلم يخبرني.  	هللا. فأصر# عليه 
يعرفه، فعلمت 0نه كا� في شبابه مقدc حّيه �كبير >فتّو	ته<، �بقي 
معه من 0تباعه �من Pخو	نه جماعة يفد�نه بأ#�	حهم �يبذلو� له 
�ما�هم، �كل �	حد منهم بخمسة من هؤال� 	لشباD 	لذين قطعو	 

علّي 	لطريق �جا�k	 يهّد��نني.

 c0يا من   cيو كل  معي   xينز  �0 #جوته  �لك  #0يت  فلما 
فقبِل، �بقينا على �لك حّتى  بغد	�  Pلى  	المتحا� من 	ألعظمية 
 x، �0سأ�	لجز	عليه من  حا� موعد 	لسفر، �جزيته خير ما قد#

	هللا 	آل� 0� يرحمه �0� يجزx له 	لجز	�.

*   *   *

 cألقسا	في  	ليهو� كانو	 Dلطّال	 �لسنة 0	مّما �قع لي تلك �
	لعلمية تسعة 0عشا# 	لطّالD، �كانو	 ينالو� 0على 	لد#جا في 
 M#ّ�0 (كما  �0ّ#سه  	لذ�  	لعربي   Dأل�	 في  حّتى   	المتحانا
�	لثالث �	لر	بع �	لخامس،  �	لثاني   xأل�	منهم  �لديانة). �كا	

�0 0� 	لخمسة 	أل�	ئل كانو	 من 	ليهو�.

�Pخالصًا  حماسة  يتفّجر  شابًا  �كا�  	لمدير،  �لك  فغا� 
لليهو� �كرهًا، �قد نسيت 	سمه مع 	ألسف  قلبه بغضًا  �يمتلئ 
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 	لذكريا هذ9  على  سبق  فيما  عّلق  	لذ�  	لعر	قي  	أل¨  (�لعل 
يرسل تعليقًا جديد	ً من مقامه في بغد	� يبّين فيه 	سم هذ	 	لرجل). 
	لذ�  ليغيظني  Pني  له:  فقلت  	ليهو�  بشأ� هؤال�  	لمدير  كّلمني 
 يغيظك، �لكن ما�	 0عمل؟ �0نا Pنما 	kُتمنت على تقدير 	لد#جا
لما في �#قة 	المتحا�، فلو 0� بين 	لطّالD 	بني �0 0خي ما �5ته 
�#جة على ما يستحّق، �لو كا� بينهم قاتل 0بي ما نقصته �#جة. 
�هذ	 ما 0مَرنا #بنا حين قاx لنا: {�ال َيْجِرَمنَُّكم َشَنآُ� َقوcٍ َعلى 
0ّال َتْعِدلو	، 	عِدلو	}. فإ�	 �جد 0نت سبيًال Pلى ضما� مصلحة 
بين  	لعد	لة   h�0 0ّال  يستحّقونه، بشر�  بما  	ليهو�  بمعاملة  	لبلد 

	لطّالD، كنت لك شاكر	ً.
معًا �نعطيهما   Dأل�	لديانة �	 ماّ�َتي  ندمج   :xقا ثم  ففّكر 
�سُيفاَجأ  0سبوعا�  لالمتحا�  بقي  �لكن  قلت:  �	حد].  �#جة 
 �0 من   ّx�0� 0قّل  هم   :xقا علينا.  �يثو#��  	لقر	#  بهذ	  	ليهو� 
�0نا  بي  نيطَت  	لتي  	إل�	#ية  	ألمو#  من  	لدمج  �هذ	  يثو#�	، 

	لمسؤ�x عنها.
 صو ُيسَمع  �لم  ذ،  �ُنفِّ 	لقر	#  �صد#  ُمكَرهًا.  فو	فقُته 
	لقر��  من  سو#تين  �#	سة  كانت  	لديانة  ماّ�]  أل�  	عتر	� 
�تفسيرهما، �	لقر�ُ� كتاDُ 	لعربية �كتاD 	إلسالc، فال عجب 0� 
يكو� بين 	لنصو¡ 	أل�بية 	لمختا#] شي� من 	لقر��، بل �لك هو 

.Dلمطلو	ألصل ��لك هو 	
�جا� 	المتحا�، �صّححت 	أل�#	^ �ظهر 	لنتائج، فكا� 
	أل�x �	لثاني �	لثالث �	لر	بع �	لخامس 0يضًا من 	ليهو�. فذهبت 
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Pليه قبل 0� 0علن 	لنتيجة �قلت: ما�	 تر�؟ قاP :xّنا هللا �Pنا Pليه 
#	جعو�. ما�	 0عمل �P	 كا� 	لطّالD 	لعرD 	لمسلمو� كسالى ال 

يعملو� �كا� هؤال� 	لخبثا� هم 	لعاملين 	لجا�ين؟
*   *   *

�كا� �كيل 	لمد#سة 	لحاّ~ محمو� 0حد 	لقّر	� 	لمشهو#ين 
في بغد	�، �لم يكن في منهج 	لد#	سة �#M في 	لتجويد، مع 0� 
	لتجويد من فر�h ما�] 	للغة 	لعربية �ينبغي 0� يعرفه �0� يلّم به 
كل طالب يد#M لغة 	لعرD�0� D هذ9 	للغة، ضر�#� لضبط 
مخا#~ 	لحر�{ �حسن 	أل�	� �سالمة 	لنطق. �قد 	سُتحد� علم 
	لد#	سة هو >علم 	ألصو	<، �قد #0يت Pحد�   c0يا ما عرفنا9 
حفيد	تي 	لطالبة في جامعة 	لملك عبد 	لعزيز تحمل كتابًا في هذ	 
	لعلم، فاّطلعت عليه فوجد موضوعه قريبًا من علم 	لتجويد، 

يزيد عليه في مسائل �يقصر عنه في مسائل.
فطلبت من 	لحاّ~ محمو� 0� يجعل للطّالD ساعة 	ختيا#ية 
 يعّلم فيها من شا� >	لقر	�]<، �لكن لم يّتسع لذلك �قته، ��جد
في  Pقر	ئهم  فعكفت على  	لتعّلم  في  لهم #غبة   Dلطّال	 من  نفر	ً 

ساعا فر	غهم بين 	لد#�M في 	لمد#سة �بعد 	نتهائها.
�0نا لست من 	لقّر	�، �لكني 0قر0 قر	�] صحيحة، ال 0قصر 
Pّال في مخر~ حر{ 	لر	� فأنا فيه قريب من �	صل بن عطا�. 0ّما 
	لمد�� �0حكاc 	لميم �	لنو� �	أل�	�، �0 	لترقيق �	لتفخيم �ما 
Pليهما، فقد 0تقنُته �0حمد 	هللا على �لك، ألنني قر0 في مطلع 
	لذ� جمع  	لحلو	ني  	لشيخ محمد   cلشا	 قّر	�  شبابي على شيخ 
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على طريقة >	لشاطبية< �على 	لشيخ عبد 	هللا 	لمنّجد (�هو �	لد 
	لدكتو# صالr 	لدين 	لمنجد) 	لذ� جمع على طريقة >	لطيبة<، 
��لك على #�	ية حفص عن عاصم، �هي 	لقر	�] 	لمنتشر] في 
 ��kفيقر  Dلمغر	 في  0ما  	لمشر^.  بلد	�  �0كثر   cلشا	� مصر 
بها   ��kيقر بر�	ية �# ، �0هل شنقيط (مو#يتانيا)  نافع  بقر	�] 
بر�	ية قالو�، �سمعت من 0خي �	بن شيخي محمد 	بن 	لشيخ 
سنين)  	لسو�	�  في   c0قا (�قد  	هللا  	لمبا#� #حمهما  	لقا�#  عبد 
بقر	�] حمز]،   �0 0بي عمر�(١)  بقر	�]  	لسو�	�  يقر�k� في  0نهم 

نسيت 0نا.
	لعلم   Dمطلوبة لطّال 	لقر	�	 P� معرفة  بالمناسبة   x0قو�
 �في 	لمد	#M، 0ما 0� يقر0 	لقا#£ 	آلية 	لو	حد] للعاّمة بالقر	�	

	لمتعّد�] فقد #0يت من كبا# 	لعلما� 	لمتقّدمين من قاx بكر	هته.
*   *   *

�في هذ9 	لسنة جا� 	لدكتو# سامي شوكت مدير	ً عامًا (�0 
فصبغ  متحّمسًا،  مندفعًا  قوميًا  �كا�  	لمعا#{،  لو5	#]  �كيًال) 

	لمد	#M بالصبغة 	لقومية.
 �لي في 	لقومية كتابا كثير] جد	ً �خضت فيها مناظر	

______________________
0هل  يقر0  كما  عمر�،  0بي  عن  	لد�#�  #�	ية  	لسو�	�  في  تنتشر   (١)
	لسو�	� في 0نحا� مختلفة منه بقر	�] نافع من #�	يتيه: قالو� ��# . 
 M#	لمد	 في  تعّلم  	لذ�  	لجديد  	لجيل  �0سا�  في   �	نتشر
	لرسمية #�	ية حفص عن عاصم، �يعو� �لك بالد#جة 	أل�لى Pلى 
في  	لتعليم  في  كبير   #�� لهم  كا�  	لذين  	لمصريين  	ألساتذ]  تأثير 

	لسو�	�.
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�مناقشا، �من 0شهر ما كتبت مقالة >	لعربية �	إلسالمية<(١)، 
#سالة  في   مّر	 �طُبعت  قديم  من  >	لرسالة<  في   ُنشر �قد 
بالكتابة (�قد  مستقّلة 5ّ�ُعت مّجانًا. �لما كنت في بد	ية عهد� 
نشر x�0 كتاD لي سنة ١٣٤٨هـ) كنت ال 0فر^ بين 	إلسالمية 
�	لعربية، فأقوx مثًال 	لفتوr 	إلسالمية ألنها قامت باإلسالc �لنشر 
	إلسالc، �0 0قوx 	لفتوr 	لعربية أل� 	لذين قامو	 بها جند	ً �ُقّو	�	ً 
هم من 	لعرD، 	لعرD 	لذين لم يكن لهم بين 	لد�x 	لكبا# مكا� 

.cهللا باإلسال	حّتى 0عّزهم 
 جر من  �0	ئل  �من  >	لقومية<،  كلمة  نسمع  بد0نا  ثم 
كلمة 	لقومية على سن قلمه (مّمن 0عر{ 0نا) خالي ُمحّب 	لدين 
	لخطيب 	لمولو� سنة ١٣٠٣هـ، �من كا� معه من لِد	ته �0قر	نه. 
لهم  كا�  ما  Pلى   Dلعر	 تنبيه  معنى  من  0كبر  تحمل  تكن  �لم 
	التحا�يو� 	لملحد�� من 	ألتر	� 	لذين يريد�� تتريك 	لعناصر 
�يأباها   ،Dلعر	 �يأباها   cُإلسال	 	لدعوَ]  هذ9  �يأبى  	لعثمانية، 

جمهو# 	ألتر	� 	لمسلمين.
ثم بد0َ تحمل معاني جديد] على 0قالc ُكّتاD �ُ�عا] كثير 
منهم من 	لنصا#�. �كانت كلمة 	لقومية مترّ��] بين ما يقابل كلمة 
>ناسيوناليزc< 	لفرنسية كما تفهم في 	لشاc �كلمة >#	سيسم< �0 

______________________
 Dفي كتا �ستجد�� .>rإلصال	في سبيل < D(١) �هي منشو#] في كتا
 >فصوx في 	لدعو] �	إلصالr< 	لذ� 0#جو 0� يصد# قريبًا مقاال
في هذ	 	لموضوh تستحق 0� ُتقَر0 هي: >موقف 	إلسالc من 	لعربية< 
هو  �>َمن  	لوحد]<  Pلى  �>	لدعو]   >cإلسال	� 	لقومية  �>	لدعو] 

	لعربي؟< (مجاهد).
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0ّما  	لمعنى.  بهذ	  فهمها  	لعر	^   Dيغلب على شبا 	لِعْرقية، كما 
مصر فما �جد لها في مصر (�قد �#ست فيها سنة ١٩٢٨) 0ثر	ً 
ظاهر	ً، �0ّما في 	لشاc (سو#يا) فكا� لها 0ثر ضئيل عند طائفة من 

.Dلشبا	

 ،Dلشبا	لقومية طاغية على 	فكر]  فلما جئت 	لعر	^ �جد
0بر5هم ساطع  	لعر	^، من  0كثرهم من غير  فيهم مدّ#سو�  بّثها 
	لحصر�، 	لعربي 	لحلبي 	لذ� #ّبا9 	لتر� �عا  بينهم �هر	ً من 
 Dلعر	لنطق بالعربية كما يحسنها 	ما يحسن � عمر9، حّتى Pنه ما
�تظهر 	لعجمة على لسانه من 	لجمل 	لخمس 	أل�لى من حديثه 
�P	 تحّد� �0 محاضرته �P	 حاضر. �منهم 	لنصولي، �يذكر كبا# 

	لسّن 	لفتنة 	لتي ثا# في 	لعر	^ لّما 0لف كتابه عن 	ألمويين.

 cأليا	في تلك  �	بغد Dألقصى لشبا	لمطمح 	ألمل �	 �كا
ُيعَنو�  �كانو	  �Pيطاليا،  0لمانيا  كوحد]  عربية  �حد]  تحقيق  هو 
Pلى  ينظر��  �كانو	  بالغة،  عناية  0خبا#هما  �تفاصيل  بتا#يخهما 
بلدهم 	لعر	^ على 0نه مثل بر�سيا في 	لوحد] 	أللمانية �بيه مونت 

في Pيطاليا.

�نحن -	إلسالميين- ال نأبى 	لوحد] 	لعربية، �لكن نر	ها 
محّطة على طريق 	لوصوP xلى 	لغاية �ليست هي 	لغاية. �نحن 
نلقي  فيه خيرها بشّرها ثم  	لقومية حربًا عميا� نخلط   D#ال نحا
 Dلعر	 نسلب  ال  �نحن   ،Dلحر	 هذ9  لهب  في  جميعًا  �لك 
	هللا  ��0عها  	لتي   Dلعر	 مز	يا  فلوال  �كريم سالئقهم،  فضائلهم 
فيهم، �0 في طبيعتهم �في سليقتهم، ما 	ختا# 	هللا #سوله منهم 
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{��ُهللا $عَلُم حيُث َيجعُل �سالَته}، �ال جعل �لقبلة �لبيت �لحر�� 
عندهم �ال $�جب �لحّج /لى $�ضهم. �لكننا ال نفتر' على �هللا 
�ال نكذ8 على �لتا�يخ، �ال نزعم $نه كا9 للعر8 قبل �إلسال� 
-كما يقولو9- هذC �لمز�يا �لتي يّدعونها لهم �لم تكن لهم، �ال 
عبقريتهم  مظاهر  من  مظهر  هو  /نما  �إلسال�   9/ مقالتهم:   Hنقو

�لكامنة فيهم.
فما طبيعة �لعالقة بين �لعر8 ��إلسال� /9L؟ لقد فّكرJ في 
Lلك طويًال، ثم �ّضحته في محاضرP لي في �لكويت لّما Oعتني 
/ليها جمعية �إلصالV، $' �ألخو�9 �لكريما9 عبد �لعزيز �عبد �هللا 
�لمطّوY، �كانت تلك هي �لمّرP �لوحيدP �لتي J�X فيها �لكويت، 

.(١)Jفي �لخمسينيا
 9/ تطابق بحيث  �لعربية ��إلسال�  بين  سا`لت نفسي: هل 
�لعربية ��إلسالمية كلمتا9 متر�Oفتا9 ُتغني /حد�هما بمدلولها عن 
ما هو عربي /سالمي؟  ما هو /سالمي عربي �كل  فكّل  $ختها، 
��لعد�   Oكالوجو تناقض  بينهما  فقلت: هل  �لجو�8: ال.  �كا9 
��لموJ ��لحياP، بحيث /نهما ال يجتمعا9 �ال ينعدما9؟ �كا9 
�لجو�8: ال. هل بينهما تضاOّ كالبياc ��لسو�O بحيث /نهما ال 

______________________
مقالة   H�$ في   Pلمحاضر�  Cهذ /لى  $شا�  �قد   ،١٩٥٦ سنة  ��Xها   (١)
 :Hقا  ،>Vكتا8 >في سبيل �إلصال �لمنشو�P في  >عربية /سالمية< 
 ،Jفي �لكويت /لى /لقا` محاضر� Vعتني من $شُهر جمعية �إلصالO"
�كا9 منها محاضرP عنو�نها >بين �لعربية ��إلسالمية<..."، فمن $حب 
$9 يقر$ هذC �لمقالة فليقر$ها في �لكتا8 �لمذكو�، �فيها -كما يبد�- 

خالصة �لمحاضرP �$هم ما فيها من $فكا� (مجاهد).
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يجتمعا9 �لكن قد ينعدما9؟ �كا9 �لجو�8: ال. هل بينهما عمو� 
�خصوm كما يقوH $هل �لمنطق، بحيث /9 كل عربي /سالمي 
�ليس كل /سالمي عربيًا؟ �كا9 �لجو�8: ال. فما �لعالقة /9L بين 

�لعربية ��إلسالمية؟

 �لجو�8: /9 �لعالقة هي ما ُيسّمى �لعمو� ��لخصوm من 
�جه. $' $نهما مثل �Oئرتين، �OئرP صغير�O� PئرP كبيرP، ُ�ضَعت 
 Pفانطبق $كثر $جز�ئها على $جز�` �لد�ئر Pلكبير� rفي طر Pلصغير�
 Pصغير لم يدخل في �لكبير Hهال Pلكن بقي من �لصغير� ،Pلكبير�
�بقي من �لكبيرP هالH كبير يحيط بالصغيرP. $' $9 �لناs ثالثة 

$صناr: عربي مسلم، �مسلم غير عربي، �عربي غير مسلم.

/O 9عونا  �لمسلم فال /شكاH في �ضعه؛ ألننا  �لعربي  $ّما 
بدعوP �لعربية Oخل فيها �/O 9عونا بالدعوP �إلسالمية Oخل فيها. 
�لكن �إلشكاH في �لعربي غير �لمسلم ��لمسلم غير �لعربي: $يهما 

هو $قر8 /لينا �$يهما �لذ' هو جز` $صلي من $متنا؟

*   *   *
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-١١١-
#فضت 	لدعو] Pلى 	لقومية

فنقلوني Pلى كركو�

كانت سنة ١٩٣٩ في بغد	� سنة نهضة عجيبة؛ #�r جديد] 
ُصّبت في قلوD 	لشباP ،Dقباx على 	لجندية �0� ينتظمهم سلك 
	لجيش، حّتى Pنني لّما سألت 	لطّالD هذ	 	لسؤ	x 	لذ� ال يمّل 
	لمدّ#سو� من Pلقائه على تو	لي 	لسنين: ما�	 تحّب 0� تكو� في 
يغد�	   �0 يريد��  0نهم  منهم  	ألكثر   D	جو كا�  0يامك؟  مقبل 

جنو�	ً.

بتحويل   بد0 	لمعا#{   [#	5�  �0 �لك  على  �0عانهم 
	لمد	#P Mلى شبه ثكنا �	لطّالP Dلى جنو�، حّتى Pنها �ضعت 
	لجنو�   Mلبا  Dلطّال	 فيه  0لبَست  >	لفتّو]<،   cنظا سّمته  نظامًا 
مستعّدين  يكونو	  حّتى  	لجنو�،  عليه   D#ّيتد ما  على  ��ّ#بتهم 

.xلنضا	حانت ساعة � xلقتا	 �مؤّ� �0ّ� 	�P x	للنز

بد0 �لك بتد#يب مجموعا صغير] ثم عّم 	لمد	#M كلها، 
حّتى �P	 كا� يوc 	لجمعة 	لسابع �	لعشر�� من 	لشهر 	أل�x من 
 M#	لفتّو] قد عّم مد	لجندية باسم 	لتد#يب على 	 �سنة ١٩٣٩ كا
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	لموكب   ،Dلطّال	 موكب  خر~   cليو	 هذ	  �في  كلها،  بغد	� 
	لعظيم 	لذ� كا� حديث 	لناM �كا� عجبًا من 	لعجب.

	نتقَلت(١) فيه بغد	� كلها فاستقّر في شا#h 	لرشيد (	لذ� 
يومئذ  	فُتتح  	لذ�  بغد	� شا#h غير9) �شا#h غا�5  لم يكن في 
حديثًا، لتر� موكب 	لفتّو] 	لذ� يصل بين غا�5 �	لرشيد، فينشئ 

	لمجد 	لجديد على 0ساM 	لمجد 	لتليد.
كيف  بأعينهم  ليشهد�	  عميق  فّج  كّل  من   Mلنا	 0تى  �قد 
غد	 0بناkهم 0سو�	ً صغا#	ً، 0شباًال يد	فعو� عن 	لحمى �يحمو� 
	لز	هر،  	لمجيد �	آلتي  	لمستقبل  ببصائرهم  	لعرين، �يبصر�� 
�قد 0شر^ فجر9 من عيو� �0لئك 	لفتيا� 	لتي تبر^ بريَق 	لحماسة 
 ،�	لثبا 	لتضحية  على  تنطو�  	لتي  �قلوبهم  �	إلخال¡، 
�0لسنتهم �هي تنشد 	لنشيد 	لذ� يوقظ 	ألمو	 �يصّب 	لحيا] 
في 	لصخر 	لصلد، �0يديهم 	لتي تهّز 	لبنا�^، تقوx بلسا� حالها: 

.xننا نحقق ما نقوP
0قبل 	لناM على شا#h 	لرشيد قبل 0� تقبل 	لشمس بوجهها 
	لمخا5�  مد	خل  �	ستأجر�	  جو	نبه،  فملؤ�	  بغد	�،  على 
	لو	حد  	لمقعد  0جر]  بلغت  حّتى  �	لفنا�^،   x5لمنا	  �شرفا
#بع �ينا#. �#بع �ينا# في تلك 	ألياc يعدx 0#بعة �نانير في 0يامنا. 
�ال تر� مع هذ	 في شرفة مقعد	ً �ال على #صيف مكانًا. �تعّلق 

______________________
(١) من هنا Pلى قوله "ما 	لنصر Pّال من عند 	هللا" (في �سط 	لصفحة ١٦٧) 
هو نص 	لمقالة 	لتي ُنشر في >	لرسالة< في تلك 	لسنة، �هي مقالة 

>يوc 	لفتّو] في بغد	�< 	لمنشو#] في كتاD >بغد	�< (مجاهد).
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	لناM باألعمد] �0شرفو	 من 	ألسطحة، �كانت 	لوجو9 في بشر 
�	نطال^، كما كا� 	لكو� متهّلًال باسمًا في �لك 	ليوc 	لمشهو�، 
�	لشمس با5غة ساطعة �	ألُنس في 	أل#� �في 	لسما�. �	نتظر 

	لناM ساعا، ال يمّلو� �ال يضجر��.
�كنت في �	#� في 	ألعظمية، 0هّم بالنز�P xلى بغد	� ثم 
يبتلعني   �0 �خشية  	الختال�،  �كر	هية   cلزحا	 خو{  ير�عني 
هذ	 	للّج 	لبشر� 	لهائل. �كنت 0نظر في #كاc 	لدفاتر 	لتي تبلغ 
	ألخطا�  من  يستطيع  ما  تلميذ  كّل  فيها  جمع  �	لتي   ،	لمئا
�	لهنا، �فاتر 	المتحانا، ألقوc بتصحيحها �تقدير �#جاتها، 
فال 0مّسها �ال �0نو منها �Pنما 0نصر{ عنها 0فّكر في بلد� �0هلي. 

.cلشا	لكن قلبي في � �	كنت بجسد� في بغد
00هجع �منًا في بغد	� ��نس مطمئّنًا، �0هلي في 	لشاc يمشو� 
على 	لنا#، ال يد#�� P0لى مو �0 حيا]؟ 00ستمتع بالجماx �0نفق 
 xلشط �0تفّيأ ظال	 	لها�ئة في مسا#D 	ألعظمية 0ساير  	ألماسي 
	لبركا� �5ُلزَلت منه 	أل#كا�،  ثا# من تحته  	لنخيل، �	لشاc قد 
في  	لشها�]   �0 كاملة  	لحيا]  يريد��  	لمستميت  هّبة  0هله  �هّب 
سبيل 	هللا؟ فّكر في �لك فامتأل نفسي كآبة �حسر]، فقمت 
 -cَليو	-�لك  �	. �ما �0#�	لى بغدP نطلقت	على غير شعو# مني �

ما بغد	�؟
بلغت باD 	لمعظم، �عهد� بالمكا� 0� فيه شو	#h �ميد	نًا 
فإ�	 هو بحر من 	لخالئق يمو~ بعضها ببعض، �قد غر^ في هذ	 
�ال   c0تقد ال  حائر	ً  فوقفت  	لميد	�.  فيه  �	ختفى   hُ#لشا	 	لبحر 
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0تأخر، ثم لّما طاx بي 	لوقو{ شد� من عزيمتي �شّمر عن 
ساعد�، �0قبلت �0فع هذ	 �50يح �	�. �كّلما �فعت عني �	حد	ً 
	لنجا]، �	عترفت  حّل مكانه عشر]، فخا# قو	� �0يِست من 
لنفسي بأني لم 0بلغ مبلغ عنتر] (0عني عنتر 	لقّصة) 	لذ� يقبض 
على 	لرجل فيرفعه بيد9 فيضرD به 	ألخر فيقتل 	الثنين. �ما كنت 
0قتل 0حد	ً، �ما جئت ألقاتل �لكن جئت   �0 -َعِلم 	هللا- 0حّب 

ألشا#� في هذ9 	لبهجة �هذ9 	لفرحة.
�قفت فاشتّد علّي 	لضغط من كل جانب حّتى 0حسست كأ� 
0حشائي ستخر~، �ضا^ َنَفسي، �لكن كل ضيق Pلى فر~، فلم 
يكن Pّال 0� فّر~ 	هللا عني فبعث #جًال من ضبا� 	لشرطة 0عرفه، 
	لفند^  	لذ� 0#يد. �كا� في شرفة  	لفند^  Pلى  فحملني بسيا#ته 
Pخو	� لنا ينظر�� فقعد معهم. �لبثنا نرقب 	لموكب �نتحد� 
عن 	لفتّو] في 	لعر	^، �نستمع Pلى 0حا�يث 	إلخو	� �هي لأل�يب 

كنز ال ينفد.
لقد #0يت في �لك 	ليوc من مظاهر 	لفتّو] �	لقّو] ما جعلني 
للفند^،  مجا�#]  (�#بونة)  حا#]  #0يت  	لتأثر؛  فر�  من  0بكي 
�خلُت فيها فوجد طفًال يد#~ على باD منزله لم يتعّلم 	لمشي 
�ال 	لنطق، �هو يحا�x 0� يخطو خطو 	لجند �يوعز Pيعا5 	لقائد: 
	البتد	ئية   M#	لمد	  x0طفا #0يت  يمنى).  يسر�   �0) يم  يس 
يسير�� سير 	لجنو�، يقو�هم مدّ#M بلباM ضابط يدّ#بهم من 

	لصغر على 0� يكونو	 0بطاًال.
معسكر  Pلى   Dلطّال	 مع  بشهر  �لك  قبل  �هبنا  قد  �كّنا 
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	إلنكليز في >سن 	لذبا�< لمبا#	] #ياضية، فر0يتهم قد قلبو	 	لمدينة 
#�حهم  عليها  �0فاضو	   Dلعر	 0حيا�  من  حّي  Pلى  	إلنكليزية 
�شبابهم �فتّوتهم، فقلت: �P	 كا� جيش صغير من العبي 	لكر] ال 
يتجا�5 	لخمسين �معهم من Pخو	نهم مثلهم، �P	 كانو	 قد فعلو	 

هذ	 كله، فكيف لو جا� 	لجيش 	لعربي، جيش 	لمستقبل؟
#0يت 0ثر 	لر�r 	لعسكرية �	ضحًا في 	لطّالD، فالطاعة من 
غير 	ستخذ	� �	لحّرية من غير تمّر� �	لنظاc من غير جمو�، تلك 

.cأليا	^ في تلك 	لعر	في  Dلطّال	 هي صفا
Pّال  يز�	���  ال   Mلنا	� 	لكبر�  	لضحو]  Pلى  ننتظر  لبثنا 
 h#لشا	� 	لعظيم،  	لخضّم  فكأنهم سيوx تصّب في هذ	  تدّفقًا، 
يمو~ بالناM موجًا �يزخر بالخالئق، �كلهم يتطلع �ينتظر �كلهم 
للسينما  	ألمريكية  	لشركة   xعما� 	لموكب؟  يأتي  متى   :xيسأ
	لحيا] في  ليصّو#�	 معالم  	لشرفا �	لز�	يا  بآالتهم في  ماثلو� 

بغد	� في �لك 	ليوc 	لمشهو�.
 ،Dجه لتصخب �تضطر	0مو �P� ،لبحر ليمو~ �يزخر	 �P�
 �P� ،لبحر لموسى	 	نشّق  فانشّق كما  بالمعجز] قد �قعت   	�P�
كانت تلك معجز] ال يقع مثلها Pّال لرسوx. �	نفتح 	لطريق فنظر 
	لتي  	أل#بعة  بألو	نها   rتلو 	لعربية   cألعال	 فإ�	  �نظرنا،   Mلنا	
تجمع شعا# ��x 	إلسالc: 	ألموية �	لهاشمية �	لعباسية، �ترمز 

لفضائل 	لعرD كلها:
َمو	ضينابِيٌض صحائُفنا سوٌ� �قائُعنا ُحْمٌر  ُخْضٌر مر	بُعنا 

	لها��،   xلهال	  rيلو بعيد كما  	لموكب قد الr من   	�P�
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تدّ�� في  	لقوية  �يسطع كما يسطع نجم 	ألمل، ��P	 موسيقا9 
	آل�	� فيكو� لها 0ثر في 	لنفوM 0حلى من ند	� 	لحبيبة في نفس 

	لمحّب 	لَمشو^.
يتطّلعو�   ،Mألنفا	 ��قفو	   	لكلما  Mلنا	 فحبس 
�صَلت  حّتى  يتقّدمو�  �	لفتيا�  تعلو  �	لموسيقى  �يترّقبو�، 
طليعتهم. فما 	ستطاh �� شعو# Pمسا� �موh 	لفرحة �	لرّقة �	لتأثر 
	#تّجت من  بالتصفيق �	لهتا{ كما  0� تسيل، �	#تّجت 	أل#� 
قبل بهذ9 	لموسيقى 	لقوية 	لمحبوبة �هذ	 	لنشيد، 	لذ� ُيسَمع من 
خالله صو 	لمستقبل 	لبا#h �تلوr في 0ثنائه خياال 	لماضي 

	لعظيم.
�كا� 	لفتيا� 0طها#	ً مثل 	لزهر 	ليانع لدنًا كأغصا� 	لر��، 
�لكنهم كانو	 0قويا� كَدr�ْ 	لغاD 0شّد	� كأسو� 	لعرين، �كانو	 
#�kسهم  مرفوعة   ،h#لشا	 عر�  على  متعاقبة  يسير�� صفوفًا 
�عّد]  بنا�قهم  0كتافهم  على  ُخطاهم،  مو�5نة  قاماتهم  منتصبة 

قتالهم.
ما 0حسست بالعجز مّر] عن 	لوصف كما 0حسست بالعجز 
عن �صف ما #0يت �لك 	ليوc. �َمنذ	 	لذ� يقد# على �صف هذ	 
	لشيخ 	لكبير 	لعجو5 �� 	لشيبة 	لسائلة على صد#9، �هو يلحظ 
حفيد9 	لصغير يحمل 	لبندقية �يمشي مختاًال مزهّو	ً يحلم بأمجا� 
	لمستقبل �يذكر ما �#M من 0مجا� 	لماضي، فال يطيق هذ	 	لشيخ 
منع 	لدموh 0� تسيل من عينيه �تنحد# على لحيته 	لبيضا�؟ Pني 
ألسمعه يحمد 	هللا على 0� صا# لبال�9 جيش من 0بنائها، �لم يكن 

ير� Pّال جيشًا �	غًال �خيًال من غير 0بنا� 	لبلد.
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�من �	 	لذ� يقد# على �صف هذ9 	ألc 	لتي 0مسكت بيد 
ليبصر	 0خاهما  بالموكب  ليلحقا  يتوّثبا�  	لصغيرين �هما  طفَليها 
	لذ� يمشي فيه، �طفَقت تدعو 	هللا �عا� هامسًا مخلصًا يتصّعد 
من خالx 	لزفر	 0� يحفظ لها 	بنها �0� يحفظ للبلد بنيه كلهم: 

"يا #D سّلم، ما شا� 	هللا كا�، يا #Dّ سّلم"... �تبكي؟
من �	 	لذ� يقد# 0� يصف شا#h 	لرشيد في �لك 	ليوc؟

يا 0يها 	لرشيد: ُقم تَر 	لمجد 	لذ� بنيته ال يز	x قائمًا، ُقم 
تَر 	ألحفا� قد نهضو	 يسلكو� طريق 	ألجد	�، قم تَرنا لم ُنِضع 
	ألمانة �لم ُنهِلك 	لتر	�، ُقم تَر مجد غا�5 يّتصل بمجد� كما 
فعا�	  غا�5   h#بشا 	لرشيد   h#شا (0عني   h#بالشا  h#لشا	 	تصل 

َمْهَيعًا �	حد	ً، �كا� هذ	 	لموكب قبل مقتل غا�5).
فجأ].   �0هلي، عد بلد�  في   ففكر ثانية  مّر]   �عد
نحن هنا في فرحة �	لناُ# مشتعلة في فلسطين، �	لنا# توشك 0� 
	لمستعمرين  	لشاميو� من  يَرها  0ّ� مصيبة لم   !cلشا	 تلتهب في 
��0 َخطب لم ينزx بهم؟ 0ََما خّرD 	ألقويا� بال�هم ضربًا بالمد	فع 
ثلث �مشق خر	ئب  باللهب، حّتى غد	  بالحديد �حرقًا  �قصفًا 
�0نقاضًا من فعل 	لمتمّدنين 	لذين 	نتدَبتهم جمعية 	ألمم ليمّدنونا 
	لتقدc؟ 0ما 0خذ�	 �هبنا  �ليعّلمونا كيف تكو� 	لحضا#] �يكو� 
�0بدلونا به �#قًا 0قفَر به 	لخز	ئن �	فتقر به ��� 	لِغنى �	ليسا#؟ 
	لقر� ��ال، �قّسمو	  	لبال� حكوما �جعلو	 من  0ما قّطعو	 
كله؟  هذ	  على  صبرنا  0ما  ِقَد�	ً؟  طر	ئق  ليجعلوهم  َبد�	ً   Mلنا	
بلى، لقد صبرنا حّتى لم يبَق في قوM 	لصبر منزh، �	حتملنا ما ال 
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ُيحتمل، حّتى �P	 نفد 	لصبر �با� طو^ 	لمحتمل هببنا هّبة 	لحليم 
�P	 غضب. �يا ما 0شّد غضب 	لحليم!

 0نكو� نحن هنا في فرحة، �قومنا في 	لشاc في 0لم؟ �كد
0شعر بالحز� في قلبي، ثم قلت: ال، P� هذ	 هو 	لجيش 	لذ� 
يجب 0� يفرr به قومي. P� بطولة 	لعر	^ �فتّو] 	لعر	^ صفحة من 
ِسْفر 	لمجد 	لعربي، كما 0� قضية فلسطين �جها� �مشق �نهضة 
مصر صفحا منه 0خر�. P� هذ9 كلها قو� مّتحد] تتوّجه �جهة 

�	حد].
يخا{؟  �ما�	  يخشى.  �ال  شيئًا  يخا{  ال   cلشا	  �P ثم 
	لرصا¡؟ لقد بلونا9 �فتحنا له صد�#نا. 	لمد	فع؟ لقد 0عد�نا لها 
منا5لنا 	لتي 0عدنا بنا�ها بعدما خّربوها �0حرقوها. 	ليتم �	لثكل؟ 

لقد تعّو�9 0بناkنا �تعّوَ�ته 0مها 0بنائنا.
�كا� جيش 	لفتّو] ال يز	x يسير، �	أل#� ترتّج بالموسيقى 
Pلى  	ألمل  فعا�  �	لبكا�،  �	لدعا�  �	لتصفيق  �	لهتا{  �	لنشيد 
�لّما  	لعربية.  بالوحد]  	لعر	^   xما� ستتحقق  فقلت:  قويًا  نفسي 
جا�5 جيش 	لفتّو] شا#h 	لرشيد �	تجه Pلى شا#h غا�5 ما~ 	لبحر 
	ألعظمية  Pلى  0نا  �0سرعت   ،hلدمو	  9�	#� �تدّفَقت   Dضطر	�

أل�#� صال] 	لجمعة.
كا� هذ	 	لموكب مظهر قّو] �كا� عالمة فتّو]، �كا� شيئًا 
	لموكب  في   �P �شّوهو	 صو#ته.  جماله  0فسد�	  �لكنهم  بهيًا، 
لنقصًا ظاهر	ً، P� فيه لعيبًا 0فسد #�	�9 �0ضاh بهجته؛ لقد تلّطخ 
c 	لموكب  بالوحل بياُضه �تدّنس طهر9. 0فما كا� باإلمكا� 0� ُيقدَّ
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هؤال�  على  	لجمعة  تضيع صال]  ال  حّتى  ساعة  يؤّخر   �0 ساعة 
	لفتيا� كلهم؟

هذ	 هو 	لنقص 	لبّين. فيا ليت 	لو5	#] لم تنَس #بها ��ينها 
	لجنو�  ليتها ساقت هؤال�  يا  0بنائها،  �فتّو]  حين �كر �طنها 
في  0قاموها  لو   �0 	لصال]،  فيها  ليقيمو	  	لمساجد  Pلى  كلهم 
	لساحا �في 	لشو	#h؛ فإ� 0جد	�نا ما غلبو	 عد�هم Pّال بالصال] 
�	اللتجا� Pلى 	هللا، �هو	� 	لدنيا �0هلها عليهم �	بتغائهم Pحد� 

	لحسنَيين: 	لظفر بإعال� كلمة 	هللا �0 	لشها�] في سبيل 	هللا.
 0فنحسب 0ننا نستعيض بالحديد �	لنا# عن 	إليما�؟ هيها
�	هللا هيها! ما 	لنصر بالسالr �ال بالذخائر �حدها؛ ما 	لنصر 

Pّال من عند 	هللا.
*   *   *

>	لرسالة<. �كا�  يومئذ في  نشرُته  	لذ� سر�ُته هنا   cلكال	
	لقائمو� على �5	#] 	لمعا#{ قد جاهر�	 شيئًا بعد شي� بما كانو	 
ُيضِمر��، �خلعو	 	ألقنعة شيئًا بعد شي� عن �جوههم 	لتي كانو	 
يستر�نها بها على عهد سامي شوكت في �5	#] 	لمعا#{. ثم بّينو	 
حقيقتهم �هي 0نهم يعملو� للقومية 	لمجر�] عن 	لدين، �0نهم 
�0نهم  	إلسالمية،  	لوحد]   Dعلى حسا 	لعربية  للوحد]  يدعو� 
يقّربو� 	لعربي 	لكافر على 	لمسلم غير 	لعربي. ��قع 	لضغط على 
Pلى  �لجأ  ساير �جا#�  من  فمنهم  	لمدّ#سين،  من  	إلسالميين 
باللين من غير 0� يخر~ على �ينه �0  	لمعا#يض، �عالج 	ألمر 
يبّدx سبيله، �بعضهم 0بى Pّال 	إلعال� عن Pسالميته �	لتمّسك بها 
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�محا#بة كل ما يخالفها.
�كا� 0ظهُر هؤال� 	إلسالميين 	لذين لبثو	 يعلنو� Pسالميتهم 
تبّدx قوx 	هللا:   �0 تريد  	لتي  للدين،  	لمنافية  	لقومية  �يحا#بو� 
{Pّنما 	لُمؤمنوَ� Pخوٌ]} �تحل محّلها >Pنما 	لعرP Dخو]<، �	لدين 
نسب، فهم يريد�� 0� تختلط 	ألنساD �0� يصير 	لناM 0مشاجًا 

ال تميز منهم مؤمنًا من كافر.
	لكثير، �	لذين 0علنو	 �جهر�	 �ما  ثابتًا على Pسالمه  لبث 
	لمنعم خّال{ من  َجْمَجمو	 �ال النو	 ثالثة: 0خونا 	ألستا� عبد 
مصر، �هو ال يز	x حيًا مّد 	هللا في عمر9 �له بنت هنا في 	لمدينة 
	لمنو#]، �0خونا 	ألستا� 0حمد مظهر 	لعظمة 	لذ� �هب Pلى لقا� 
#به #حمه 	هللا �غفر له، �	لثالث هو كاتب هذ9 	لسطو#، فكانت 

.xلشما	لى P لعاقبة 0ننا ُنقلنا	

قالو	 لنا: ما �متم ال تفّرقو� بين 	لمسلم 	لعربي �	لمسلم غير 
	لعربي فإ� في شماx 	لعر	^ 0كر	�	ً مسلمين، فا�هبو	 فعّلموهم. 
	لسليمانية، فاستقاx �0نهى  Pلى  	لمنعم خال{  ُنقل 	ألستا� عبد 
Pلى  	لعظمة  Pلى مصر، �ُنقل 	ألستا� 0حمد مظهر  عقد9 �#جع 

P#بل (�تسمى 	ليوc 0#بيل)، �ُنقلت 0نا Pلى كركو�.

*   *   *

 hبموضو تتصل  كركو�  جئت  لّما  حو	��  لي  �قَعت 
	لقومية. �لك 0� مدير 	لثانوية في كركو� كا� #جًال طّيبًا، ��0كر 
0� 	سمه نجم 	لدين جلمير	�، من 	لموصل. فوh5ّ 	لد#�M على 
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	لمدّ#سين �باشر�	 0عمالهم، �0نا قاعد عند9 في غرفة 	إل�	#] ال 
يكّلفني بعمل، �كّلما سألته: لما�	 ال 0قوc بعملي؟ كا� يستمهلني 

�يجيئني بشّتى 	لمعا�ير ليصرفني عن �خوx 	لصف.

 	�kلذين جا	 ثم علمت 	لسبب؛ عرفت 0� كل 	لمدّ#سين 
يقومو� عليهم  	ألكر	�   Dلطّال	 	لعربية كا�  	للغة  لتد#يس  قبلي 
فال يسلمو� من ضربهم �Pيذ	ئهم. �	لطّالD هنا� َ�ُ�� بسطة في 
	لقومية  	لعصبية  هذ9  يعرفو�  يكونو	  �لم  قّو]،   ��ُ�َ�  cألجسا	
�لم نكن نعرفها نحن. كّنا ال نعر{ Pّال 0خّو] 	إلسالc، فقاc 	لتر� 
 ،Dً عليهم فقلنا: عر	: ُتر�، فقمنا نحن #�	�0ًال فقالو �التحا�يو	
فقاc 	ألكر	� فقالو	: ُكر�... ��عا كل شعب من شعوD 	لمسلمين 

Pلى جاهليته 	أل�لى فصا# 	ألمة 	لو	حد] مجموعة 0مم.

	لتد#يس  بيني �بين   xنما يحوP 0نه  	لسبب �علمت  عرفت 
خوفًا علّي مّما يتصّو# 0نه يمكن 0� يقع لي، فاغتنمت غفلة منه 
��خلت 0كبر 	لفصوx، �	خترقت مقاعد 	لطّالD حّتى صعد منبر 
	لتد#يس. نظر في �جوههم فإ�	 عيونهم محمّر] ��P	 	لغضب 
يبد� على سماتهم، ��P	 هم ُيضِمر�� نية ال يستطيعو� 0� ُيخفو	 
 Dلعر	 �لذ� 0قوله لكم يا 0بنائي. كا	 	سمعو	مظاهرها. فقلت لهم: 
في جاهلية فبعث 	هللا لهم محمد	ً عليه 	لصال] �	لسالc ليدعوهم 
Pلى صعو�  بأيديهم  ليأخذ  	لجّنة،  طريق  على  ليدّلهم  	هللا،  Pلى 
مد	#~ 	لفالr �	لنجاr، �0نزx 	هللا عليه قر�نًا يقوx له فيه: {Pّنما 
	لمؤمنوَ� Pخوٌ]}. فأنا ما جئت من بغد	� Pليكم ألعّلمكم 	لعربية 
َسّموها قومية.  	لتي  	لبدعة  لهذ9  بغد	� �ال خدمة  من 0جل 0هل 
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�لغة  نبّيكم محمد،  لغة  	لعربية ألنها  0عّلمكم  �لكن جئت  ال؛ 
	لكتاD 	لذ� 0ُنِزx على نبّيكم محمد، �لتجتمعو	 به فتعو� 	ألخّو] 

	إلسالمية فتمحو هذ9 	لعا�] 	لجاهلية. 0ال تحّبو� محمد	ً؟

قالو	: بلى، نحبه، عليه 	لصال] �	لسالc. قلت: 0ال تريد�� 
0� تقر�k	 كتاD 	هللا؟ قالو	: بلى، �Pننا لنقر9k. قلت: 	هللا 0مر بتدّبر 
 x0نز 	لتي  	لعربية  تعرفو	  لم   �P 	لقر��  تتدّبر��  فكيف  	لقر��، 
باختيا#� �لكنهم  Pليكم  0نا ما جئت  0بنائي،  فيا  	لقر��؟  بها  	هللا 
نقلوني عقوبة لي كما 5عمو	. لما�	 نقلوني؟ ألنني 0َبيُت 0� �0عو 
بدعو] 	لجاهلية، �هذ9 	لدعوُ] 	لتي تفّر^ 	لمسلمين �تجعل 	ألمة 
عليه   xلرسو	 عنها   xقا 	لتي  هذ9  جاهلية.  �عوٌ]  0ممًا  	لو	حد] 
تتعّلمو	   �0 تريد��  فهل  منتنة<.  فإنها  >�عوها   :cلسال	� 	لصال] 
تمشو�  0نكم   �0 نبّيكم،  �0حا�يث  #بكم   Dكتا لتفهمو	  	لعربية 
مع هو� نفوسكم �تقابلو� ضاللتهم بضاللة منكم مثلها �0 0شّد 

منها؟

0قسم لكم 0� 	لطّالD تأّثر�	 حّتى كا��	 يبكو�، ثم حملوني 
على 0عناقهم �بد�k	 يهتفو� لي. �كا� 	لمدير خائفًا علّي، فلما 
	لو	قعة  بأ�  ظّن  �	لهتا{  	لتصفيق  ثم سمع  	لصف  �0خل  #�ني 
 M#لد	 بغرفة  	لشرطة فحضر�	 �0حاطو	  فاستدعى  قد �قعت، 
بأنني خرجت  فر�0	  بالمعتدين،  للدفاh عني �	إلمسا�  �تهّيؤ�	 

!c	ألعنا^ �لم 0خر~ َمُد�سًا باألقد	محموًال على 
Pّال  0بد	ً  تكو�  ال  	هللا  �كلمة  	هللا،  كلمة  Pلى  �0عو  ألنني 

	لعليا.
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 �0 على  �ّلتني  لهذ9  مشابهة  0خر�  حو	��  لي  ��قَعت 
	لمذ	هب طال�  	لدعو	 �هذ9  �0� هذ9  يبقى مسلمًا،  	لمسلم 
خا#جي ال يلبث 0� ُيمحى �ال يمكن 0� يثبت �0� يقا�c 	لعقيد]. 

فالعقائد ال تقاc�َ 0بد	ً.
*   *   *

قلت  بغد	�  فيها   h�ّ�0 مقالة  كتبت  بغد	�  من  ُنقلت  �لّما 
فيها(١):

	لو�	h يا بغد	�.
�	لكرخي  �0حمد،  �	لنعما�  �	لرشيد،  	لمنصو#  بلد  يا 
يا  �حما�.  �مطيع  �مخا#^   ،Mلعّبا	�  M	نو �0بي  �	لجنيد، 
منزx 	لُقّو	� �	لخلفا�، �	لمحّدثين �	لفقها�، �	لزّها� �	ألتقيا�، 
	لعلم �	لتقى،  مثابة  يا  �	لُمّجا� �	لظرفا�.  �	لمغّنين �	لشعر	�، 
�	للهو �	لفسو^، �	لمجد �	لغنى، �	لفقر �	لخموx... يا �نيا فيها 

من كل شي�، يا بلد	ً 0حببته قبل 0� 0#	9 �0حببته بعدما #0يته.
	لنائم، صحو منه على  لقد عشت فيك 5مانًا مّر كحلم 
 hلذ Pّال  يد�  في  منه  0جد  فلم  بالفر	^،  يؤّ��  	لد	عي   صو

	لذكر�. �هل تخلف 	ألحالc -يا بلُد- Pّال 	ألسى �	آلالc؟
 h#	ليها شوP لمحّطة، تسلك	لى P بي hلسيا#] تسر	ّ�عتها ��
 بهجة �جماx. �عاينت 	لو�	h فأيقنت 0ني مفا#^ بغد	� عّما 	�
0بصر  �ال  0#باضها  �ال  #ياضها   �#0 فال  سأتلّفت  �0ني  قليل، 

______________________
(١) 	نظر مقالة >��	h بغد	�< في كتاD >بغد	�< (مجاهد).
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 x	ألقو	من  �P� ،xأل�	 xجلتها �ال نخيلها، فجر� لساني بقو�
ما ال تبلى جدته �ال يمضي 5مانه:

ماِ#0قوxُ لصاحبي �	لِعيُس تهو� فالضِّ 	لُمنـيـفـِة  بيَن  بـنـا 
نجٍد َعر	ِ#  َشـميِم  من  َعـر	ِ#تمّتْع  من  	لَعشـّيِة  بعَد  فمـا 

من  فا#قت  �كم   ،D0حبا من  �ّ�عت  َكم  �0كُر  �جعلت 
مناx5، �كم قّطعت قلبي قطعًا نثرتها في 0#� 	هللا 	لو	سعة 	لتي ال 
تحفظ �كر� �ال ترثي لبائس. �#0يتني ال 0كا� 0ستقّر في بلد حّتى 
تطرحني 	لنو� في �خر، كَنْبتة ال تكا� ترسخ في تربة �تمّد فيها 

جذ�#ها حّتى ُتقلع �ُتنقل Pلى تربة 0خر�.
لم يكن قد جا�ها 0حٌد من   cيو بغد	�  0ني �خلت  �#0يت 
0صحابي، فعشت فيها �حيد	ً مستوحشًا ال 0عر{ منها Pّال 	لمسجد 
(�ما كا� لمسلم 0� ير� نفسه غريبًا في بلد فيه مسجد، �لكنها 
	لعاطفة 	لضعيفة 	لمتهافتة) فلما 0لفتها �صا# بلد� �غد	 لها في 

قلبي مكا� ُنفيت عنها:
0لِْفناها َخرجنا ُمكَرهينا�خلنا كا#هيَن لها فلما

0حّل حقائبي،  0ُلقي #حلي �متى  0مر�: متى  �فّكر في 
�هل ُكتب علّي 0� 0طو{ 0بد	ً في 	لبال� �0عيش غريبًا �حيد	ً بعيد	ً 

عن 0هلي �كتبي �صحبي؟

(Pلى 0� قلت فيها �	لمقالة طويلة): بغد	� يا مهد 	لحّب، 
ُ�لد 	لحب على جسر� 	لذ� تحرسه 	لعيو�، �ينمو في �5	#قك 
 	ألجنحة 	لبيض 	لتي تخفق كخَفقا� قلوD #	كبيها، �يشّب 	��
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في كرخك �تحت ظالx نخيلك. فتشو	 كم تحت هذ	 	لثر�، ثر� 
بغد	�، من بقايا 	لقلوD 	لتي حّطمها بسهاc 	لعيو� هذ	 	لمخلو^ 
	لجّبا# 	لذ� ُ�لد على 	لجسر شابًا، �نما في 	لز�#^، �	كتهل في 

	لكر¨ �	لرصافة، ثم لم َيُمت ألنه من 0بنا� 	لخلو�.

سلو	  	لغر	c؟  شهد	�  من  خبر  0عندها  بغد	�:   �#0 سلو	 
 فهّز نسيمه   عّطر 	لتي   D	لِعذ	  	لنغما 0ين  بغد	�:  جّو 
�0حَيت؟  �0ماتت  �0بكت  �0ضَحكت  عو	طف،  �هاجت  قلوبًا 
هل 0ضعت هذ9 	لثر�] 	لتي ال ُتعّو�؟ سلو	 	لجسر... يا جسر 
بغد	�، P� ما بقي من حديثك قد مأل كتب 	أل�D حّتى لم يعر{ 
	لناM سوقًا للعو	طف �	ألفكا# �	لِعَبر 0كبر من جسر بغد	�، فأين 

سائر 0خبا#�؟

بالخيبة  Pّال  	النتظا#  بعد  يرجع  فال  ينتظر  حبيبًا  تركت  كم 
�	ألسى؟ �كم عطفت على بائس منكوD �0عرضت عن منكو� 
فيه  	لحيا] ما هّو� عليه ما هو  فأ#يت 	أل�x من مشاهد  بائس، 
�5 	لثاني بؤسًا �نكد	ً! �كم �عيت من 0سر	# 	لحب �	لبغض، �
�	لفرr �	لحز�، �	لِغنى �	لفقر، �	لعّز] �	لذxّ، �كم #0يت من 
حصا� 	أل�مغة �ثمر	 	لعقوx! كم 	هتز5 تحت 0قد	c خليفة 
كانت ُتصغي له 	لدنيا �P	 قاx ألنه ينطق بلسا� محمد ‘، �قائد 
كانت تخضع له 	ألمم �P	 سا# ألنه يلّوr بسيف محمد ‘ (Pلى 

�خر ما قلت).

	ختفت �#	� 	ألفق، �غابت  قد  بغد	�  فإ�	  �تلّفّت �#	ئي 
مسا#D 	ألعظمية 	لتي تحا�� 	لنهر، تتكشف عنه تا#] فتضي� ثم 
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 xلنخيل، كشاعر منفر� متأمل �0 محب متغّز	  xتختفي في ظال
يناجي طيف 	لحبيب �يسامر ليالي 	لوصاx 	لتي تلوr له صو#ها، 
�	لنهر يطلع عليها مّر] بصفحته 	لبيضا� 	لمشرقة 	لتي تشبه 0منية 
بد لحالم، ثم يحجبه عنها 	لنخيل �يمحو9 	لظالc كما تمحو 

	لحيا] بو	قعها 	ألحالc �تطمس صو# 	ألماني.

�غابت بغد	�، فسالc على بغد	�.

*   *   *
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-١١٢-
كيف صر ضابطًا؟

قلت لكم P� �5	#] 	لمعا#{ على عهد سامي شوكت في 
	لعر	^ جعلت 	لمد	#M ثكنا �جعلت 	لطّالD جنو�	ً. �	لجنوُ� 
ال بد 0� ُيضَبط 0مرهم �0� ُتقا� جماعتهم، فمن 0ين يأتو� لهذ	 
	لعد� 	لكبير من 	لطّالD بعد� يكفيه من 	لضّبا� �من 	لقا�]؟ لم 
يجد�	 0مامهم Pّال 	لمدّ#سين. فجا�k	 بنا �قالو	 لنا: كونو	 ضّباطًا. 
فلم نكن، أل� 	هللا �حد9 هو 	لذ� يقوx للشي� ُكن فيكو�، 0ّما 
	لبشر فإ� عليهم 0� ُيِعّد�	 	ألسباD �0� يهّيئو	 	لوسائل حّتى يبلغو	 

بها ما يريد��.
كانت 	لعطلة 	لصيفية قد 	قتربت، فأعطونا نوh 	لقما  	لذ� 
ل منه ثياD 	لضّبا� �0عطونا شكل 	لحّلة 	لتي يلبسونها. �كا�  ُتفصَّ
	لزّ� 	لمألو{ يومئذ للضابط 0� يعقد على �سطه نطاقًا عريضًا من 
ّ̂ منه تصعد من فو^ 	لكتف لتنزx من  	لجلد، �0� يربط بجلد] �0
	لظهر، فترتبط من 	لجهتين بهذ	 	لنطا^. �0� نلبس حذ	� طويًال 

يصل Pلى 	لركبة.
�قد صنعت �لك، فأحسست لّما لبست هذ	 	لثوD كأنني 
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	لصنم 	لذ� �#� �كر9 في كتاD >كليلة ��منة<؛ ال 0ستطيع فيه 
0� 0هّز #0سي لئّال تسقط 	لسيد	#] عنه، �	لسيد	#] (كما تعرفو�) ال 
تستر من 	لرP M0ّال #بعه �ال تكا� تستقّر فوقه، �0 0نني 0نا 	لذ� 
لم 0عر{ كيف 0لبسها. �لقد كا� 5كي مبا#� #حمة 	هللا عليه في 
	لعر	^ يلبس 	لسيد	#] معترضة (بالعر�)، كأنها قبعة نابليو�، 

.(xبالطو) هم يلبسونها مستطيلة�

في �مشق حّتى   �0شّد منها هذ	 	لحذ	�. لقد بذلت جهد	ً 
�صلت Pلى حّذ	� (كند#جي) يصنع 0حذية 	لجند فأ�صيته عليها، 
�كّلَفتني 0#بعين لير] في تلك 	ألياc. �كا� لبسها عمًال شاقًا، �لكن 
0ُخر~   �0 علموني)  0نهم  (#غم  0ستطيع  0كن  فلم  مصيبة.  نزعها 
#جلي منها حّتى يأتي من يمسك بكتفي �يأتي �خر فيقبض على 
كّل فر�] منها، ثم يندفعا� Pلى 	لو#	� فتخر~ من #جلي �ينقلب 
كل منهما على ظهر9! �لست �0#� ما 	لحكمة في 	تخا�ها �لما�	 

لم نكن نلبس -كما يلبس ضّبا� 	ليوc- حذ	� عا�يًا؟

*   *   *
0عو� Pلى �كر كركو�.

كركو� بلد صغير قائم على ظهر تّل صناعي، �	لبلد] حولها 
 xلسو# �نز	خر~ من  �	لعمر	خلة، �لكن 	سو# �بيوتها قديمة متد

من فو^ 	لتّل �	نتشر في 	لسهل. 

#كبت 	لقطا# من بغد	�. �قطا#	 	لعر	^ مريحة �جّيد]، 
تلك  في  عرفتها  	لتي  فلسطين �مصر   قطا#	 من  0#قى  �كانت 
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	ألياc. �قد #كبت هذ	 	لقطا# من 	لبصر] Pلى بغد	� �من بغد	� Pلى 
كركو�. �	لمحّطا في 	لعر	^ ملك للحكومة، �في كّل محّطة 
	لمطعم  في   cلطعا	� 	لفند^  في  	لمبيت  0سعا#  �مطعم،  فند^ 

محد�] �#خيصة.

�من 	لمحّطة Pلى 	لشو	#h 	لقليلة 	لمنتشر] في 	لسهل طريق 
Pنما  كركو�  �مكانة  طوله.  0قّد#   �0 	آل�  0ستطيع  ال  مستقيم، 
جا�تها من �با# 	لنفط. �لم يكونو	 يستثمر�� 	لغا5 	لطبيعي فكانو	 
 �P� ،#ألمطا	لليل شعلة طويلة ال تطفئها 	 فيبد� في  يحرقونه، 
كانت تحّركها 	لرياr كأنها شمعا كل شمعة منها بمقد	# منا#]، 
�كا� ضوkها يصل Pلى 	لفند^. �كا� 	لفند^ 	لذ� نزلت فيه كأنه 
بيت من 	لبيو 	لقديمة، ففي 	لغرفة حصير فوقه بسا�، �فو^ 
	لبيت.  بجّو  فيه  	إلنسا�  فيحّس  �0ثاثه ضخم،  سّجا�،  	لبسا� 
�Pلى جنب غرفتي كانت غرفة 	لدكتو# عبد 	لحليم 	لعلمي �Pخوته 
	لذ�  	لباسط  	لعلمي �كا� 0صغرهم، �عبد  	لستا#  #فاقنا: عبد 

�هب Pلى #حمة 	هللا.

هذ9 	لقلعة 	لتي هي 	لمدينة قائمة على تّل صناعي، �Pلى 
جنبها قلعة مثلها في P#بل (0#بيل) �قلعة في 	لموصل مثلها. �0كبر 
�Pلى  حلب،  قلعة  هي   cليو	 Pلى  �0بقاها  �0عظمها   hلقال	 هذ9 
قلعة حمص... سلسلة  قلعة حما]، �Pلى جنوبيها  	لجنوD منها 
من 	لقالh 	لصناعية 	لتي تشمل بيو 	لناM تكو� ضمن 	لسو# 
لتدفع عنها هجوc 	ألعد	�؛ هذ9 	لسلسلة 0ُنشئت 0ياc 	لخو{ �في 

.D	الضطر	عهو� 
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	لتمسك  	لمنطقة من 	ألكر	�، �	لغالب عليهم  سكا� هذ9 
 Mلنا	لنقشبندية، �لمشايخها منزلة بين 	لطريقة 	 hّتبا	� cباإلسال
�لهم مقاc كبير. عرفت جماعة منهم لهم تكايا (جمع تكّية) هي 
0شبه بمد#سة �فند^ مّجاني �مجتَمع لوجو9 	لقوc، �لها �0قا{، 
فَمن شا� نزx فيها �0كل من طعامها �لم ير9�k5 شيئًا. �P� كا� 
يقابل هؤال� 	لشيو¨ �0تباَعهم طبقٌة جديد] من 	لشّبا� 0كثر 0فر	�ها 
بعيد عن 	لدين، �منهم من يميل Pلى 	لشيوعية. �هذ9 هي 	لنتيجة 
عليه   xفالرسو 	لمستقيم،  	لو	ضح  	لطريق  عن  لبعدنا  	لطبيعية 
	لصال] �	لسالc تركنا على بيضا� نقّية على شا#h ظاهر 	لمعالم، 
مستقيم يوصل Pلى 	لغاية، فإ�	 تركنا9 ضعنا، �	تخذنا 	لسبل 	لتي 

تفّرقنا �تبعدنا عن غايتنا.

*   *   *
مّما �قع لنا في كركو� 0نهم لما جعلونا -معشر 	لمدّ#سين- 
#تبة  فاستحققت  #�	تبنا،  بمقد	#  عسكرية  ُ#َتبًا  0عطونا  ضّباطًا 
>مقدc<. �كّنا نلبس مثل لباM 	لضّبا� Pّال 0ننا بدًال من 	لنجوc على 
	لكتف نضع شر	ئط. �كا� 	لنظاc 	لعسكر� يقضي بأ� يسّلم علّي 
	لجنو� في 	لطريق �	لمال5مو� من 	لضّبا� �	لنقبا� �كّل من هم 
��ني في 	لرتبة 	لعسكرية، 	لتي لبست لباسها �	تخذ شعا#	تها 
�ما عرفت ��	بها �ال فنونها. فحّدثت Pخو	ني 	لمدّ#سين �سألتهم: 
D 	لمبتدئو� من  ما #0يكم 0� نطلب من 	لقيا�] 0� تدّ#بنا كما ُيد#َّ
 	�P� ،لجنو�، حّتى نعر{ كيف نمشي �كيف نقف �كيف نسّلم	
	لجندية كا� �لك  	لقتاx �قو	عد  عرفنا بعد �لك شيئًا من فنو� 
عونًا لنا �P	 0لهمنا 	هللا يومًا 0� نكو� من 	لمجاهدين في سبيله؟ 
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قالو	: نِْعَم 	لر�0. �	نتخبو	 �فد	ً منهم كنت فيهم، �هبنا Pلى قائد 
	لمنطقة �طلبنا Pليه 0� يختا# لنا من يعمل على تد#يبنا. فعجب من 
�لك �ُسّر منه، �قّد#9 �شكرنا عليه، �بعث Pلينا بأحد 	لعرفا� �0 

	لرقبا� (لست �0#�) ليعمل على تد#يبنا.
�منا   Dلشا	 فمنا  	لسّن،  �في   xلطو	 في  مختلفين  �كّنا 
	لكهل، �منا 	لسمين 	لذ� يسير بطنه 0مامه �P	 مشى �منا 	لنحيل، 
 xلعسكرية، يقو	 فصّفنا تبعًا ألطو	لنا، �بد0 يدّ#بنا على 	لحركا
لنا: Pلى 	ليمين ُ�ْ#، ثم ال يدعنا نفّكر حّتى يقوP xلى 	ليسا#، ثم 
Pلى 	ليمين �	ليمين، �	ليسا# �	ليسا#... فما عد 0عر{ يميني 
من يسا#�، �شعر كأ� 	أل#� تد�# بي �0 تلتّف من حولي. 
Pلى   #	� 	ليمين  Pلى  بالد�#	�  	إليعا5  �P	 سمع  0كثرنا  حّتى صا# 
كلمة   xقا� فشتمنا،  عّنا  صبر9  ضا^  حّتى  علينا  فصبر  	ليسا#! 
0لسنة  على  تمشي  	لعر	^  في  مألوفة  كانت   �P� معناها خبيث، 

.Mلنا	
فذهبنا نشكوP 9لى 	لقائد. �كنت 0نا 	لمتكّلم في 	لوفد فقلت 
له: Pننا نشكر� 0� 	ستجبت لطلبنا �بعثت Pلينا َمن يدّ#بنا، �لكنه 
لم ير	hِ 0عما#نا �مكانتنا �0ننا مدّ#سو� لسنا طّالبًا مبتدئين، فهو 

يخاطبنا بألفا� ال تليق بنا.
قاx: ما�	 يقوx لكم؟ قلنا: كلمة ال نستطيع 0� ننطق بها، Pنها 
	لقوx �بذيئه. قاx: �ما هي؟ �0صّر على 0� يعرفها،  من فاحش 
فقالها �	حد مّنا (�هي كلمة >َقّو	�<)، فضحك هذ	 	لقائد 	لكبير 
حّتى كا� يستلقي على قفا9 �قاx: "شنو فيها �غاتي"؟ �قر# لنا 0نها 
كلمة عا�ية ال شي� فيها. قلنا: نعم. �لم نكن نملك 0مامه Pّال 0� 
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نقوx نعم، أل� 	لنظاc 	لعسكر� ال يسمح لنا بمناقشته �0 	لرّ� عليه. 
�سّلمنا �	نصرفنا.

*   *   *
ال  	لساكنة  كالبِْركة  ها�ئة،  حيا]  كركو�  في  0عيش  كنت 
يحّركها شي�؛ 0ناc في 	لفند^، �0تغد� �0تعّشى في حديقته في 
له. �كا� معي من Pخو	ننا طائفة تحسن معاشرتهم،  تابع  مطعم 
�كا� في 0#بيل 	لقريبة مّنا 0خونا 	ألستا� 0حمد مظهر 	لعظمة #حمة 
	لمشايخ  	هللا عليه. فكنت �50#9 0حيانًا �0جتمع Pلى َمن فيها من 
	لذين َصِحبهم بحكم نشأته بين 0مثالهم. �كنت �50# 	لسليمانية، 
�فيها 	بن عّم لي هو 	لدكتو# سامي 	لطنطا�� #حمة 	هللا عليه. �قد 
 ،Dألستا� حلمي حّبا	ثالثنا  �#فيق صبا�، �كا �نشأ معي �كا
من  لي   ¨0 �حلمي)  سامي   �0) �كالهما  	لمعر�{،  	لخّطا� 

.hلرضا	

�لم 0كن 0جد في كركو� منّغصًا، �لكني #0يت 	لدنيا من 
ُتنِذ#  فيها   hفاأل�ضا �نا مخاضها،  قد  	مر0] حامل  كأنها  حولي 
بانفجا# كبير �	لجر	ئد تشير Pلى �لك. �قد تحّقق هذ	 فلم تمِض 
Pّال مّد] يسير] حّتى كانت 	لحرD 	لعالمية 	لثانية، �لم تمِض Pّال 
مد] قصير] بعدها حّتى قاc #شيد عالي 	لكيالني بحركته 	لمعر�فة 

في 	لعر	^، �تعرفو� تفاصيلها �ما نشأ عنها.

	لصيفية، �0 قبل 0�  	لعطلة  Pليها في  	لشاc فقد �هبت  0ما 
0سافر Pلى كركو�، فوجد 	لكتلة 	لوطنية 	لتي كنت 0عمل معها 
	لميد	� من  في  يُعد ظاهر	ً  تفّر^ 0عضاkها، �لم  سنة ١٩٣١ قد 
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	لقوتلي #حمة 	هللا  Pّال �	حد فقط هو شكر� بك  	لزعما�  �0لئك 
عليه. �شكر� بك عمل لوطنه بإخال¡، 0نفق 0كثر ماله في سبيل 
	لنضاx، �لوال 0� 0خًا له ُتوّفي ��0#ثه P#ثًا كبير	ً لكا� يفتقر. �كا� 
 cلعاّمة: يصّلي �يصو	 شكر� بك متدينًا، �P� كا� تدّينه كتدّين 
�يؤّ�� 	لفر	ئض �يجتنب 	لكبائر، �لكنه -مثل 0كثر 	لمسلمين- ال 

	ّطالh له على حقائق 	لدين �على 0حكامه.

 xلنضا	 �	0نه لم يبَق في ميد لّما �هبت Pلى 	لشاc �جد
	لجسر  تحت  	لرئيس  جا�]  في   9#	� في  Pليه  فمشيت  غير9، 
	لطّالD جميعًا  0قو�  كنت  قديم  بأنني جند�  ��ّكرته  	ألبيض، 
	ألستا�  عند   >cأليا	< في  0كتب  كنت  حين  �ثالثين  Pحد�  سنة 
عا#{ 	لنكد�، فذَكرني 	لرجل �#ّحب بي �تفّضل علّي بما هو 
0هل له من 	لثنا� �	لتشجيع، فعرضت عليه جهو�� 	لقليلة �طلبت 
منه 0� يكّلفني بعمل ألنه ال يجو5 0� نسكت �0� نقعد عن نضالنا 
في سبيل 	ستقاللنا. فقاx ما معنا9 بأنه حينما يكو� مجاx للعمل 

فإنه يستدعيني.

 c0قا� ،�لم يمّر Pّال قليل حّتى كانت نكسة من هذ9 	لنكسا
	لفرنسيو� >حكومة 	لمديرين<، �0 0نهم عزلو	 	لو5#	� �0بعد�هم 
�عّطلو	 	لحكم 	لنيابي، �جا�k	 بمدير� 	لو5	#	 فسّلموهم 0مر 
	لخطيب،  بهيج  	لمديرين  #ئيس حكومة  �كا�  	لحكومة.   [#	�P
	لذ�  	لكبير  	لعربي  	لشاعر  	لخطيب  فؤ	�  	لشيخ  قريب  �هو 
تعرفونه، �0حسب 0نه 0خو9 �ال k0ّكد �لك 	آل�(١). �هذ9 	ألسر] 

______________________
(١) �قد 0ّكد9 لي 	ألستا� 5هير 	لشا�يش.
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من لبنا� من بلد] شحيم �ليست لها قر	بة بآx 	لخطيب، 	ألسر] 
	لدمشقية 	لكبير] 	لتي منها 0مي �منها �5جتي.

	لشطي،  	للطيف  عبد  	ألستا�  	لمعا#{  0مَر  يلي  �كا� 
كانت  	لو#5	�.  محّل  حّلو	  	لذين  	لمديرين  0سما�  بقية  �نسيت 
 	لنفقا �	ختصا#   xألعما	 ضبط  حيث  من  	لمديرين  حكومة 
كا�  شعبية،  �ال  �طنية  ليست حكومة  �لكنها  ممتا5]،  حكومة 

	لو5#	� فيها هم 	لمدير��.
سمعت بهذ	 كله �0نا في كركو�، بعيد عن بغد	� �بعيد عن 
متأّخر]. فضا^ صد#�  Pّال  Pلينا 	ألخبا#  تكا� تصل  	لشاc، �ال 
�بين  بيني  ما  فينقطع   Dلحر	  cتقو  �0 فكر�، �خفت  �	شتغل 
 Pخوتي �0هلي، �كنت قد عقد �5	جي (عقد	ً فقط). ففّكر
يعمله   �0 للمسلم  ينبغي  ما  ثم عملت  كثير	ً،   �	ستشر طويًال 
بعد 	لتفكير �بعد 0� يستشير، �هو 0� يستخير 	هللا. �	الستخا#] 
	لمشر�عة كا� 	لرسوx عليه 	لصال] �	لسالc يعّلم 0صحابه كيف 

يعملونها �ما�	 َيْدعو� فيها كما يعّلمهم سائر 0حكاc 	لدين.
	لعمل �ال  عن  	لَجَهلة قعو�	ً  يظّن  �ليست 	الستخا#] كما 
جنوحًا Pلى 	لكسل، �ال هي من باD 	لتعّلق بمغّيبا لم تتحّقق، 
 x�0 ير�  �0نه  	إلنسا� محد��]  طاقة   �0 	الستخا#]  سّر   �P بل 
	لطريق �ال يبصر �خر9، �0� 	ألسباD ال توصل �	ئمًا Pلى 	لنتائج، 
لذلك كا� علينا 0� نبذx جهدنا كله �0� ُنحّكم عقولنا �0� نستعين 
بعقوx غيرنا، �هذ9 هي 	الستشا#]، ثم ندh 	العتما� كله على 
علمنا،  مبلغ  �هذ	  جهدنا  هذ	   D#  يا معنا9:  ما   xنقو ثم  	هللا، 
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�0نت 	لقا�# على كل شي� �	لعالِم بالنتائج، فإ� كا� هذ	 	ألمر 
	لذ� نفّكر فيه >خير	ً لنا في �يننا ��نيانا �معاشنا �معا�نا فيّسر9 لنا 
�هّونه علينا، �P� كا� شر	ً فاصرفه عّنا �	صرفنا عنه، �	قد# لنا 

	لخير حيث كا� ثّم #ّضنا به<.
 cينا �خر �نطلب منه 0� �نساP لىP نذهب �الستخا#] بأ	0ّما 
على نيتنا، �0� ينظر ما ير	9 في منامه فإ� #�0 ما يسّر كا� 	ألمر 
ليست 	الستخا#]  ما يضّر كا� 	ألمر شر	ً، فهذ9   �0# �P� خير	ً 
	ألكل  له  فسّبب  كثير	ً  0كل  قد  	لرجل  هذ	  يكو�  #بما  	لشرعية. 
ُعسر	ً في 	لهضم، �0 يكو� مريضًا قد 	#تفعت حر	#ته فر�0 في 
منامه 0ضغا� 0حالc، فما �نبي 0نا بها؟ �ما 	لعالقة بينها �بين ما 

0فّكر فيه؟
0قوP :xنني فّكر �	ستشر �	ستخر 	هللا، فانصر{ قلبي 

.Pلى 	الستقالة �	لعو�] Pلى �مشق، فاستقلت �سافر
	لكبر�  	لغلطة  (�هي   ١٩٤٧ سنة   	نتخابا �خلت  �لّما 
	لخير  	#تكبتها في عمر�، �سيأتي حديثها، �0#	� 	هللا لي  	لتي 
يقوx لي: هل  	لجر	ئد  فيها) كتب 0حد خصومي في  0نجح  فلم 
نسيت ما فعلَته في 	لعر	^ �لما�	 0خرجو� منه؟ �هذ	 0سلوD من 
0ساليب 	لحرD 	لقلمية ال يفعله �� خلق ��� �ين، �لكنه يؤّثر في 
	لناM �يسّو£ ُسمعة من ُيقاx عنه هذ	 	لكالc، فتفّضل 	لصديق 
	لوفّي �	ألستا� 	لكبير مّد 	هللا في عمر9 	لشيخ بهجة 	ألثر� فكتب 
#سالة يرّ� فيها على 0مثاx هذ	 	لرجل، �يشهد بأنني ما عملت في 

	لعر	^ Pّال خير	ً �ال تركت Pّال 0ثر	ً طّيبًا.
*   *   *
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تركت 	لعر	^ �عد Pلى 	لشاc. #كبت 	لقطا# Pلى حلب عن 
طريق تّل كوشك، فلما �صلت حلب كا� لي فيها 	ثنا�: صديق 
	لعمر �#فيق 	لد#	سة 	لشيخ مصطفى 	لز#قا، �حمي (حمي على 
	لدين   rألستا� صال	لد �5جتي) 	0بي �0خي، �0 � �5� كلمة 

	لخطيب، �كا� مستشا#	ً في محكمة 	الستئنا{.
�كانت تلك x�0 مّر] �50# فيها حلب، فقلت لسائق 	لسيا#]: 
خذني Pلى فند^ مريح �معر�{. فأخذني Pلى فند^ با#��، �هو 
من  0ُغِلق  �0حسبه  طويلة،  مّد]  0كبرها  �بقي  فنا�^ حلب   c0قد
سنو	 معد��]. �هبت Pليه �كا� فيه #فيقنا في 	لد#	سة 	ألستا� 
�جيه 	لسّما� 	لذ� جمع بين 	لعلم بالهندسة �بين 	أل�D، �هو 
بعُد  من  �قد صا#   ،(x	سنتر  xيكوP) 	لمركزية  	لمد#سة  خّريج 
�صا#  	لصناعة  �5ير  	لوحد]   c0يا �صا#  للكهربا�   cّلعا	 	لمدير 
عميد	ً لكّلية 	لهندسة. فسألت عنه في 	لفند^ فلم 0جد9. فسألت 
	لبلد  بيته، �كا� �سط  فدّلوني على  	لز#قا  	لشيخ مصطفى  عن 
في ساحة كبير] مثل ساحة 	لمرجة في �مشق، �لجهلي Pلى 	آل� 
بمدينة حلب ال 0عر{ 	سمها. فلم 0جد9 فكتبت �#قة �قلت له 

فيها Pنني في فند^ 	لبا#��.

	لوقت فركبت خطو�  	لبلد �0� 0ُمضي   �#0 �0 ثم �#0
 �0 نزله؛  	لذ�  	لبلد  ليعر{  للغريب  0قرD �سيلة  	لتر	c. �هذ9 
يركب في سيا#	 	لنقل 	لجماعي �0 في 	لتر	c فيقطع بها 	لبلد، 
#كب  	لذ�  	لمكا�  Pلى  يرجع  ألنه  فيها  يضيع  �ال  كلها  فير	ها 

منه.
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 xسأ 	لز#قا  	ألستا�   �0 خّبر�ني  	لفند^  Pلى  #جعت  �لّما 
عني، �	لعجب 0نهم 0نكر�	 �جو�� في 	لفند^، ال تعّمد	ً منهم 
�ال جنوحًا Pلى 	لكذD �لكنه سألهم عن >	لشيخ علي 	لطنطا��<، 
قالو	: ما جا� في 	لفند^ 0حد من 	لمشايخ. قاx: لقد �صل 0مس 
Pّال  باألمس  نزx عندنا  ما  قالو	:  	لو#قة.  �5	#ني �كتب لي هذ9 
ضابط من 	لعر	^. �ظّنوني ضابطًا، فلما #�0 	سمي قاx: هذ	 هو. 
�لك 0نني لم 0ستطع 0� 0خلع هذ	 	لحذ	� 	لعجيب من قدمي Pلى 
	ليوc 	لثاني، فتوّضأ �مسحت عليه ألنني مسافر �قد لبسته على 

طها#]. �لقيت 	ألستا� 	لز#قا.

*   *   *

�هبت فو#	ً Pلى �مشق، �كنت قد كتبت Pلى �5	#] 	لمعا#{ 
	للطيف  عبد  	ألستا�  قر	#  فصد#  	لتد#يس  في  عملي  ألستعيد 
	لشطي #حمه 	هللا بتعيِيني 0ستا�	ً معا�نًا في مد#سة 	لتجهيز، �0 
	لثانوية 	لرسمية. �هي 	لتي كانت ُتدعى مكتب عنبر، فلما 0نشؤ�	 
	لدين  تا~  	لشيخ  عهد  على  	لكبير]  	لضخمة  	لعما#]  هذ9  لها 

	لحسني نقلوها Pليها.
	لشيخ  	للغو�   cإلما	فيها خلفًا ألستا�نا  	لتد#يس   باشر
عبد 	لقا�# 	لمبا#�. �كا� من تالميذ� فيها جماعة نبغو	 �صا#�	 
�0با� �صا# منهم قضا]، منهم 	ألخو	� عبد 	لقا�# �نشأ سلطا�، 
�عبد 	لقا�# سلطا� هو 	آل� مستشا# في محكمة 	لنقض، �منهم 
	ثنا� 0خو	� من �0ال� شيخنا 	لشيخ 	لمبا#� هما عدنا� �هاني. 
	لمبا#� فهو 0صغر منهما، �لّما كنت  	لدكتو# ما5�  0ّما 	ألستا� 



١٨٦

�50# شيخنا 	لشيخ عبد 	لقا�# كا� طفًال صغير	ً يدعوP 9لى مجلسنا 
ليعجبنا من 0جوبته �من �كائه �من طالقة لسانه، �هو 	لذ� خلف 
0با9 في 	لعربية �	الشتغاx بها بعد �فاته ��فا] 0خيه 	ألكبر #فيقنا 

	ألستا� محمد 	لمبا#�، #حمة 	هللا عليهم جميعًا.

	لسنة حو	��، كا� 0ظهرها �0شهرها  �قعت لي في تلك 
0نه جا� يوc �كر� 	لمولد 	لنبو�، �كا� 	لناM في 	لشاc يقيمو� 
كما  	لمناسبة،  بهذ9  �	لمو	عظ  	لخطب  فيها  ُتلقى   	الحتفاال
فتح  ��كر�  بد#  �كر�  �مناسبة  	لهجر]   cيو بمناسبة  يقيمونها 

مّكة.

�هذ9 	الحتفاال �P	 	ّ�عى ُمّدhٍ 0نها من 	لدين �0نها قربة 
Pلى 	هللا قلنا له: ال، أل� 	لرسوx عليه 	لصال] �	لسالc بّلغ 	لشريعة 
كلها �لم يتر� بابًا ندخل منه Pلى #ضا 	هللا Pّال �ّلنا عليه �فتحه لنا. 
�من 	ّ�عى 0� Pقامة هذ	 	الحتفاx �هذ9 	لخطب �هذ	 	لتذكير في 
يوc 	لمولد 0فضل منه في غير9 قلنا له: ال، أل� 	ألياc ال يفضل 
بعضها بعضًا Pّال بدليل شرعي. �حكم هذ	 	الحتفاx 0نه P� كا� من 
باD 	ألمر بالمعر�{ �	لنهي عن 	لمنكر، �	لدعو] Pلى 	هللا �نشر 
	لعلم، فهو مطلوD في كّل �قت، غير 0� تخصيصه بيوc معّين 
-�P	 	ّ�عي 0� Pقامته في هذ	 	ليوc 0فضل من Pقامته في غير9- كا� 

�لك بدعة.

�	لخالصة 0� 	لطّالD 0#	��	 	الحتفاx بذكر� 	لمولد، �لم 
تّتسع  كبير]  قاعة  بنائها �جّدتها  	لمد#سة على ضخامة  في  تكن 
للطّالD جميعًا، فصا# طّالD كّل سنة من 	لسنين ُيقيمو� حفلة 
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	ألستا�   Mلسا�	 	لصف  في  	لعربية  	للغَة   M#ّيد مستقّلة. �كا� 
ياسين طربو ، �في 	لصف 	لسابع بشعبه كلها 0نا، �في 	لصّف 
يدّ#سها في  	لبزc، �كا�  	لشاعر محمد  �	لتاسع 	ألستا�  	لثامن 

	لصفو{ 	لعاشر �	لحا�� عشر 0ستا�نا سليم 	لجند�.

 بد0 طّالD 	لصفو{ 	لعليا بالدعو] Pلى 	جتماh لمحاضر	
بمناسبة 	لمولد، �كا� من 5مالئنا في 	لمد#سة مدّ#سو� كانو	 من 
#فاقنا في 	لد#	سة، منهم 	ألستا� نظيم 	لموصلي �قد ُتوّفي، �كا� 
من 5مالئنا 	ألستا� ميشيل عفلق، �لم يكن قد �عا بدعوته. فكتب 
خطبة 0لقاها عنه 5ميله �5ميلنا 	ألستا� نظيم 	لموصلي، تضّمَنت 
له  �تمجيد	ً   cلسال	� 	لصال]  عليه   xللرسو تعظيمًا  	لخطبة  هذ9 
��كر	ً لشمائله، �لكنه تكّلم عنه كما يتكلم عن عظيم من عظما� 
غير 	لمسلمين. ما �كر 	لرسالة �ال 0شا# Pلى 	لنبّو]، فكأنه يتكّلم 
عن عظمته 	لبشرية فقط. �نظر Pلى 	ألستاَ�ين 	لحاضَرين: 	لشيخ 
محمد بهجة 	لبيطا# �	ألستا� عّز 	لدين 	لتنوخي، فأنكر	 بنظر	تهما 

�بإشا#] خفّية من 0يديهما، �لكنهما لم يتكّلما.

�كنت يومئذ 0لتهب حماسة، فما كا� مني Pّال 0� �ضعت 
 فصر  �قفز عليه  يخطبو�  	لذ�   rلمسر	 طر{  على  كّفي 
به من فو^  	لخطيب فجذبته �#ميت   Dبعنق ثو  فوقه، �0خذ
0ستا�نا جو�]  	لصف 	أل�x: على  َمن في  	لمسرr، فوقع على 
	لهاشمي �على Pخو	نه! �	ستلمت 0نا مكّبر 	لصو (	لميكر�فو�) 
َ�� عليه �تكلمت عن 	لرسوx عليه 	لصال] �	لسالc باعتبا9# #�
عظمته   �0� Pليه،  يوحى  �لكْن  مثلنا  بشر  �0نه  	ألنبيا�،  خاتم 
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بالوحي... ��مثا� هذ� �لكال�.

�ضطرَبت �لحفلة �ها" �لنا ، �كثر �لمتكّلمو� �خرجو�، 
�كانت لها عقابيل. �ما �لطّال3 فقد كتبو� عر�ئض �ّقعوها، فكا� 
�كثرهم عد=�ً معي �كانو� مؤّيدين لي، �كانت قّلة قليلة جد�ً منهم 
مؤّيدE له. �كنت عنيفًا في B=�=C �في مجا=التي فشرعت �تكلم 
عنه (عن عفلق) في �لد�C  ��ما� �لطّال3، �قلت لهم �لكلمة 
�لتي �نتشرM حّتى كا=M تسير مثًال من �ألمثا� على �لسنة �لنا ؛ 
قلت لهم: هذ� �لذB يّدعي �لعربية �نصرتها ��لدفاN عنها، ما فيه 
 Qّال �� �سمه مكتو3 في �لقامو  �لمحيط (با3 �لقاT من �لعربية

فصل �لعين)، �Cجعو� Tلى �لقامو  �عرفو� معنى �لكلمة!

��جتمعت �لجمعياM �إلسالمية كلها، �نشرM منشو�Cً ��حد�ً 
توقيع  على  �جتمع  بل  لموقفي،   Eنصر� لي  تأييد�ً  ��Yَّعته  طبَعته 

�لمنشوC �لذB �خرجو^ قو�ٌ لم يجتمعو� قبل \لك على �مر.

 Mعلى مذّكر� Mعرفتم �نني ال �عتمد في كتابة هذ^ �لذكريا
 _�Cمكتوبة في �قتها، بل على ما بقي في \هني منها �على �أل�
�لرسمية بنقلي �تعييني �لتي ما Yلت �حتفظ بها. �مّما �حتفظ به 
 Eلو كنت �كتب هذ^ �لحلقة ��نا قريب من �لجريد� ،Cهذ� �لمنشو
��نا  �سّجلها  �لحلقة، �لكني  فُنشرM مع هذ^  منه  لبعثت نسخة 
 ،Eجد في  �سّجلها  ��نا  مّكة  في  هي  �كتبي؛  ���Cقي  عن  بعيد 
��ألخو�� في �لجريدE جز�هم �هللا خير�ً طاهر �بو بكر �حاتم، هذ� 
ينقلها �له �لفضل من �لشريط Tلى �لكتابة �\�h يقرgها علّي، ثم 
�لصالحي، �هو  �خونا �ألستا\ عا=�  �لنظر في تصحيحها  ُيعيد 
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�لذ# كتب �لحاشية �لقّيمة عن �لقر��� �لتي يقر� بها �هل �لسو���، 
فكا� علّي �� �)كر هذ� لُينَسب �لفضل *لى )'يه.

�لوها3  عبد  �ألستا)  �لمناصر�  �شّد  ناصرني  مّمن  'كا� 
�ألBCD، 'كا� يومئذ شابًا، 'كا� هو �لقائم على جمعية �لشّبا� 
�لمسلمين. '�ألستا) �ألBCD )هب *لى Cحمة �هللا، 'قد كا� قاضيًا 
كبير�ً، 'كا� يومئذ Cئيس �لجماJC �لعاّمة، 'كا� يومًا Cئيس �لقضا� 
�لعسكر#. 'مّمن ناصرني �شّد �لمناصر� جمعية �لهد�ية �إلسالمية 
�لميد�ني،  �لخير  �بو  �لشيخ  شيخنا  عليها   Pيقو' بها   Pيقو �لتي 
'�لشيخ  �لحمز�'#،  سعيد  �لسيد   Rألشر�� نقيب  '�ألستا) 
عبد �لقا�C �لعاني، Cحمهم �هللا جميعًا. '�ألخو�� �لكريما� Cفيقا 

.Cلعمر �لشيخ ياسين عرفة '�لشيخ كامل �لقصا�

 C'كانت عاقبة ما فعلت �نهم نقلوني -عقوبًة- *لى �ير �لز'
'نقلو� نظيم �لموصلي *لى حلب، 'سيأتي *� شا� �هللا �لحديث 

عن )لك.

*   *   *
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-١١٣-
�لى �ير 
لّز��

من هو� أل�� 
لدير       ......................
بيّنـا 
لّلي  للغير؟�
لســّر  �ّصلو  �يش 
'ْ�َ�َ في  ما  كا�   �ْ
الكُتْب َ/ ْجَناِ- 
لطيْر�
حبر في  ما  كا�   �ْ
عـيـَنـّيــا� بِـْدمـو/ 


لتي كانت تمشي على كل  
لشعبية  
ألغنية  هذ
 مقطع من 

�: >هيهاF يا بو 
لزلوE...<. �نها من Iآل
لسا� �تستريح �ليها 

لفن 
لشعبي (
لفلكلو�)، NغنياF ال يملكها Nحد �ال يحرL منها 
 Eألنها�... َمن يعر
� Fكالغابا ،Fلساحا
� /�
Nحد. �نها كالشو

ألشجا�؟  Fلغابا
بد
ية جريا� 
ألنها�؟ من يعرE كيف نبتت في 

لتا�يخ بد
يتها، 
ألشجا� 
لعمالقة في  Xلتي لم يد�
 Z�ْأل
 Fغابا

لثر�]  هذ[  
إلنسا�(١)،  بني  
لوجو�  �لى  سبقت  
لتي  كليفو�نيا 

______________________
 Fلكائنا
(١) تعيش في كليفو�نيا شجر] 
لّسيكويا 
لعمالقة، �هي Nضخم 
Nلَفي طن، �يبلغ عمر بعض  
لحية على 
أل�� �يزيد �Zنها على 
متر  مئة  من  Nكثر  �لى  
�تفاعها  �يصل  
لسنين   Eالk 
ألشجا�  هذ[ 

(مجاهد).
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في  
لنخلتين � 
ألبوIية، � 
لميجنة، � 
لعتابا،  
لعامة:  
لفنية 
 mلمنا�
 mلذين ينا�
 nلعطا
� ،

لعاللي 
للتين صا� بلحمها ��


ئمًا يدعو �لى سقياهم >
سق 
لعطاn تكرما<...�
 q
�� من  يتفّجر  نبع  كل  من  
نبثقت  
لتي   Lلشا
 في  Nغانينا 

لصخر] في لحف 
لجبل، ثم ينحد� متقلبًا في Nحضانه، ثم يسبح 
في بركة على سفحه، ثم يهيم مع 
لسو
قي 
لضائعة في 
أل��ية 

لمسحو�]، يغسل �Nجل 
لد�- في 
لغاu، سهوله �سوحه، ال 

يعرN Eحد مبتد
ها �ال يمكن �N يعرN Eحد منتهاها.

لشعبي  
لفن   
هذ من  Nنها  ُيظَّن  حتى  Nغاٍ�  َتذيع  �قد 

لفلكلو�  xفشر ،>Lلشا
 yلفلكلو�) �ما هي منه، كأغنية >يا ما
)
�N ال ُيعَرE مؤلفه �ال ملحنه �هذ[ Nغنية Nّلفها �لحنها Nبو خليل 


لقباني.
*   *   *

فيه  Nُلِّفت   mلذ
 
لدير   
هذ عن  Nتكلم   Lليو
 جئت  ما  �Nنا 
�في 
ألحبة من ساكنيه 
ألغنية 
لتي 
فتتحت بها 
لمقاy، �ال عن 
من  فيها  قيل  ما  بعض   ���N�  Fياقو عنها  تحد�  
لتي  
أل�يَِر] 

لفّسا' �
لفتية  q
با�/ 
ألشعا�، يوL كا� 
لدير مهو� Nفئد] 
لشعر
منه   qmلبر
 لّلهو  يؤّمونه  بل  �تبّتل،  لعبا�]  يؤّمونه  ال  
لعّشا'، 


لمتَهم.�

لسا�سة في  
لمحافظة  
لز��؛  �ير  Nقصد[ هو   mلذ
 
لدير 
سو�ية بعد محافظاF �مشق �حلب �حمص �حما] �
لالIقية، 

لفرنسيين منفى لكل مغضوu عليه من  LياN لتي كانت

لمحافظة 
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لموظفين؛ 
لمدينة 
لعر
قية 
لتي ُ�ضعت في 
لجمهو�ية 
لسو�ية 
في  (�ما   '

لعر شامية سكنت جمهو�ية  بلد]  
لموصل   �N كما 
في   Fشقيقا  F
Nخو كلهن   ،Lلشا
 عن  غريب   '
عر  Lإلسال


ألسر] 
لو
حد] 
لتي هي Nسر] Nهل 
لقر�k)، يشهد بذلك Nبنيتها 
�مسالكها، �عا�
N Fهلها �ثيابهم �لهجاتهم. 
Iهب �لى 
لموصل 
 �Z� نتقلت من بلد �لى بلد؟
ثم �لى حلب، هل تحس Nنك قد 
�لى  �عانة   [�
�  ،F

لفر شط  على   F

لمنثو� �Nخو
تها  
لدير 


لبوَكماy، هل بينها من فر'؟

قلت لكم �ني ُنقلت عقوبًة �لى 
لدير �ثر ما كا� بيني �بين 
نظيم 
لموصلي �عفلق، �
لمسافة على 
أل�� بين �مشق ��ير 

لسفر �لى  
لمسافة بين �مشق �بغد
�، �لكن  
لز�� ال تقل عن 

لرحلة  لهذ[   FُعدN كبير]   F
بسيا� كا�  عرفتم)  (كما   �
بغد

لبا�� �فيها بعض �سائل 
لر
حة، Nما  qلما

لطويلة، �كا� فيها 

لتي تنقل  F

لسفر من �مشق �لى 
لدير فكا� بسيا�
F كالسيا�
 �

لنا� �لى ضو
حي �مشق ��لى 
ألقضية 
لقريبة منها، ال 
ستعد

فيها �ال �
حة �ال سعة في 
لمكا�.
ما  Nُعيد  فال  
لرحلة  هذ[  عن  نشرتها   Fمقاال كتبت  �لقد 
فيها، �لو F��N �عا�تها لما �صلت �ليها ألنني Nُملي هذ[ 
لحلقة 

'. كتبت تلك 
لمقاالF بقلم ��N من كتب �ال qشي mما عند�

أل�يب �
بتغيت فيها مساير] 
لفن، Nما 
لذN mكتبه 
ليوL عنها فإنه 
Nستطيع  كا�. �هل  ما  INكر   �N �ال  منه  �Nيد  لما �قع ال  �صٌف 
 Lأليا

كر] لم ُتبِق منها I عتمد �ال علىN نا الN� ّنى لي بهN� لك؟I

لعامر] 
لتي عصف بها 
لدهر �مشت عليها  �
�ال ما يبقى من 
لد
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!yطالN� نقا�N لها ����ها �الZلسنو�، فلم يبَق من منا

كانت 
لسفر] �لى 
لدير سنة ١٩٤٠، �INكر �N موعد 
لسفر 
كا� بعد صال] 
لفجر. تو
عدنا على �N نصليها في جامع َيلُبغا في 

لمسجد 
لكبير  
ساحة 
لمرجة 
لتي كانت Nكبر ساحاF �مشق، هذ

لذm سر' 
لعثمانيو� نصفه 
لشمالي فجعلو[ مد�سة َ�َ�سُت فيها 
بقي منه سرقة  يريد�� �N يسرقو
 ما  
آل�  
سنة ١٩١٨، �جا��
لما ال  
لباقي � للمسجد  بعضه  يجعلو�  عاليًا،   qًبنا  
فيبنو مبطنة 

لمساجد.  له  ُتبنى  من  Nسخط  ��بما  
لمسجد  �سالة  مع  يأتلف 

لشاL �كا� لي  لّما كنت في   F
�هذ
 مشر�/ قديم عا�ضته مر

آل�  m��N لست� ،ً
لسا� �كا� صوتي مسموعًا �كا� كالمي مؤثر

.�

لعد� 
َمن يحوy بينهم �بين هذ
صلينا 
لفجر في 
لمسجد �Iهبنا �لى 
لسيا�](١) لتمشي بنا، 

لمثل   uلتي ُضر
  uعيد عرقو
مو منها  �Nين  مو
عيدنا!  �لكنها 
بها؟ هل عندنا موعد نفي به؟ هل ُتنَصب 
لمائد] في 
لوليمة في 

لحفل في موعد[؟ هل نعمل شيئًا  Nلمحد�] لها؟ هل يبد

لساعة 
في �قته؟ هذ[ سيرتنا في Nمو�نا 
لخاصة بنا �
لعامة بيننا، في ���نا 

لتأجيل � 
لتسويف   
هذ لوال  �حربنا،  سلمنا  �في  Nسو
قنا  �في 


لمو
عيد ما ضاعت منا فلسطين! Eلوال �خال�
 
Iخلناها فإ� .Fلسيا�] �ال بعد ثال� ساعا
لم تتحرX بنا 

______________________
(١) هي 
لحافلة. �غالبًا ما 
ستعمل جدm في كتاباته مفر�] >
لسيا�]< �اللة 
ليست  Nنها حافلة  
لسيا'  
لقا�� من  يفهم  فحينًا  
لحافلة<، < على 

سيا�]، �Nحيانًا يختلط عليه 
ألمر فيظنها سيا�] صغير] (مجاهد).
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هي ضيقة مقاعدها صغير]، ال يستطيع 
لمر�N q يمشي بينها، �قد 
يبَق  
لحقائب حتى لم � yملؤ�ها على ضيقها باألكيا� �بالسال

فيها مكا� إلنسا�.
من  
لشمالي  
لجانب  على  فمر�نا  ��ما  �لى  بنا   Fسا�

لغوطة، يوL كا� في 
لدنيا غوطة، يوL لم تأكلها 
لعما�
F �لم 

لتي كانت  Lلكر�

لبنيا�. ثم على  
ندفنها حية تحت Nسا� هذ
تمتّد Nكياًال (كيلومتر
F)، فيها 
لعنب 
لد�ماني 
لذm ال نظير له 
له  
لعسل ليس  
لدنيا �
لذm ُيصنع منه >
لدبس<، �هو Nخو  في 
ميز
ته �لكن له طعمه �لذته �فيه بعض غذ
ئه، فذهبت 
آل� هذ[ 


لكر�L، ما k mN m��Nفة Nصابتها حتى Nحرقتها �Nماتتها.
 ،Fلشاما
�كنا حين نذهب �لى بغد
� ننعطف يمينًا �لى Nبي 

لتي نزy منها  >uلعقا

لثنايا، �فيها >ثنّية  ُقُدمًا �لى  فذهبنا 
آل� 

لتا�يخ  في  بابًا  �حدها  تؤّلف  
لتي  
لعظيمة  �حلته  في  خالد 
Nخذنا طريق  ثم  
لقيا�](١).  �بر
عة   yالنتقا
 
لعسكرm في سرعة 
 mلذ

لطريق هو  
حمص ثم 
نعطفنا �لى تدمر �
لقريتين، �كا� هذ

نسلكه �لى �ير 
لز��.
*   *   *

 yقد طا� ،ً
با��  qكا� شتا� qلشتا
 في  
لسفر]  كانت هذ[ 
علينا 
لسفر �تجّمدN Fعضا�نا من شد] 
لبر� �من ضيق 
لمكا� 

______________________
 �
� نشرته   mلذ
 
لعسكرية<  
لوليد  بن  خالد  >عبقرية   uكتا 
نظر   (١)

لمنا�]، �في �Nله مقدمة طويلة لعلي 
لطنطا�m تجد�� نسخة منها 


لشيخ علي 
لطنطا�m< (مجاهد). Fمقدما< uيضًا في كتاN
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�من قلة 
لحركة، �مللنا �ضجرنا، �لكن ال سبيل �لى 
لخال�، 
دين باألغالy ال نملك حرية �ال نستطيع حر
كًا. فقد كنا كالمصفَّ

�INكر Nننا �صلنا �لى شفير �
� صغير ممتلئ بالسيل، يهد� 

لزبد  �يعلو[  Nمو
جه  تصطخب  قديمًا،   m�

لو في  بر��  هدير 
كا�  (�ما  طريق  على  نمشي  نكن  �لم  
لضفتين.  ما�[   uيضر�
 
Iما فحرنا  معبد)،  طريق   �
بغد �لى  �ال  
لز��  �ير  �لى  يومئذ 
نخوضه   LN 
لسيل  ينقطع  حتى  Nننتظر  
�نا: �k 
ختلفت � نعمل، 
 mN� ثم غلب  طريقنا؟  فنكمل  
لثانية  
لضفة  نبلغ  بسيا�
تنا حتى 
نقطع   �N نريد  بالسيا�]  
لمغامرين (�كنت �
حد
ً منهم) فهجمنا 
تتوسطه حتى �قف محركها  
لسيا�]   Fلسائل، فما كا�
  m�

لو
كأننا في جزير] عائمة  لها شيئًا، �صرنا  يملك سائقها  يعد  �لم 
لقد �خل  �لينا، بل  
لسيا�] �يكا� يدخل  بالماq يضرu جو
نب 
 qلما
فغمر �Nضها �لم يعُل عنها، فلم يبق �ال �N ننزy فنغو� في 

�ندفعها �فعًا.

 �

لميد في حي  كبير]  Nسر]  من  شرطّي  جانبي  �لى  �كا� 
َنَفو[  
لتي  
لوطنية  Nعماله  بذكر  
لطريق كله يصّد/ �Nسي  فتئ  ما 
Nنباq بطولته ��قد
مه،  
لز�� �يقصُّ علّي من  �لى �ير  من Nجلها 

لِجّد �كا� 
المتحا� �Nقبلنا ننزy لندفع 
لسيا�] بقي في  qفلما جا

مكانه، فقلت له: Nال تقوL معنا؟

قلبي أل�  يتوّجع �يتأّ�[ �يستميل   Nنني مريض! �بد�  :yقا
فتأخر �لم   .qلما
 Nلقينا[ في  يقوL ��ال  بأ�  
لماq يضر[، فهد�ته 
�Nمرتهم   uلركا
 على  قصته  فقصصت   ،Lيقو  �N �Nبى   Lيتقد
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يديه ��جليه   Xفحملو[ �هو يحر ،qلما
 �N يحملو[ �يلقو[ في 
 
�يحرX لسانه بسبنا �شتمنا، فألقينا[ في 
لماq ليشتغل معنا. �هذ
جز
q من يقوy �ال يفعل، �يّدعي �ال يثبت، �يزعم Nنه بطل ثم 

.yنه بّطاN يتبين
عملنا Nكثر من ساعة �نصف ساعة حتى Nخرجنا 
لسيا�] من 

لو
�m، �لكن 
بتلت ثيابنا، �لم يكن معنا ثياN uخر� نستبدلها 

لمبتلة. �كا�   uلثيا
 
لبر� �Nنا في هذ[  بها، �خفت �N يؤIيني 
في  نقعد  قلت:  
لشمس  �طلعت  
لنها�   qضاN فلما  ليًال،  Iلك 
�كا�  ضعيفة  شمسًا  كانت  �لكنها  تجف،   uلثيا
 لعل  
لشمس 

لمبتلة   uبالثيا فبقيت   ،qلشتا
 
ألياL من  في هذ[   ً
با�� شعاعها 

فأعقَبتني �ثية (��ماتيزL) Ikتني مد] طويلة.
 .Fلباقيا
  Fلجليال
 �kثا�ها  Nعمدتها  ��Nينا  بتدمر  مر�نا 
�تدمر مدينة مسحو�] كأنها من مد� Nلف ليلة �ليلة، لو �N متتبعًا 
جمع تا�يخها ��ّ�� Nخبا�ها لكا� من Iلك ِسْفر عظيم من Nسفا� 

لتا�يخ. تدمر 
لتي كانت فيها 
لزّباZ �N ...qنوبيا Z �Nينب، فلست 
 y
لها قيد في سجل 
ألحو 
لتحقيق �ليس  m��N ما 
سمها على 

لتي  تدمر هذ[  
لثالثي!  
سمها   EعرN� Nستخرجه  
لمدنية حتى 
َبْعَلبك ���  تشبه Nعمد]  
لتي  بعظم Nعمدتها  �ليها  
لناظر  تدهش 
كانت Nصغر منها بقليل، صا�F يومًا من 
ألياL منفى لمن يغضب 
�ليها  
لد
خُل  
هر] فصا�F سجونًا Z  ً

لحكاL. كانت قصو� عليه 

مفقوٌ� �
لخا�� منها (�من يخر� منها؟) مولو�!
*   *   *
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�0#بعين  ست  قبل   �0) يومئذ  �كانت  	لز�#.  �ير  �بلغنا 
سنة) بلد] صغير] ما فيها Pّال شا#h �	حد]، في هذ	 	لشا#h فند^ 
صغير نزلت فيه فبتُّ ليالي. �0نا 0كر9 حيا] 	لفنا�^، لم 0حبها قط 
لي  يجد�	   �0 Pخو	ننا  فسألت  منها،   D0هر �كنت طوx عمر� 
0سر] تؤّجرني غرفة 0عيش فيها، فقالو	 بأ� 	لمسلمين ال يؤجر�� 
غرفة في ��#هم لرجل 0جنبي، �لكن في 	لبلد حيًا 	سمه 	لجبيلة 
تريد. �	ستأجر�	  ما  #بما �جد عندهم  	لنصا#�  قوc من  فيه 
لي غرفة عند 0سر] فيها �5~ ��5جة �طفال�، قوc مهذبو� ��� 
0خال^ 0قمت عندهم قليًال، �لكن كرهت 	لحي فعرضت عليهم 
0� 0ستأجر 0نا �	#	ً 0ختا#ها ��0فع 0نا 0جرتها �0سكنهم معي فيها، 
 cلطعا	لي  cيقد �على 0 D	لشر	� cلطعا	 ��0فع لهم نصف نفقا

ُمَعّد	ً.

 	لفر	 فرَعي  بين  جزير]  في   ً	#	�  �	ستأجر فقبلو	، 
يسمونها >	لحويقة< (أل� 	لما� يحيق بها من جهتيها). �كانت �	#	ً 
جميلة تدخل منها Pلى بستا� �	سع فيه 0شجا# عليها 	لثما#، �Pلى 
يمينك غرفتا� فيهما مر	فقهما يقابلهما ثال� غر{، �0 0� هذ9 
	لد	# تشتمل على بيتين، فسكنت 0نا في 	لجهة 	ليمنى �0سكنت 
	ألسر] 	لتي 	نتقلت معي Pلى 	لجهة 	ألخر�. �لم 0ُصا�{ 	لز�~ 
0بد	ً، 0ما 	لز�جة �0طفالها فربما كنت 0لقاهم، �كنت 0غد� على 
 Dلى باP لطفلة	توصله � cلطعا	ُيَعّد لي  �لمد#سة صباحًا بعد 0	
	لغرفة، فإ�	 #جعت �جد غد	ئي ُمَعّد	ً على مائد] صغير] فأكلت 
منه ثم �خلت Pلى 	لغرفة 	لد	خلية فنمت فيها، فإ�	 	نتهت 	لقيلولة 

�خرجت �جد 	لطعاc قد ُ#ِفع �	لشا� قد حل مكانه.
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بقيت 0يامي كلها في �ير 	لز�# مع هذ9 	ألسر]، لم 0شُك منها 
شيئًا �لم 0جد منها Pال خير	ً. �كا� 	لذ� يتولى 0مر� �يساعدني 
على نيل كل ما 0#يد هو 	لشيخ حسين 	لسر	~ #حمة 	هللا عليه، كا� 
لي في �ير 	لز�# كما كا� 	ألستا� 	لشيخ بهجة 	ألثر� في بغد	�، 
�كما كا� قبلهما 	ألستا� بكر 	أل#فلي في سلمية. �قد لقيت في 
�ير 	لز�# Pخو] كر	مًا 0جّال� �0ساتذ] فضال�، منهم 	لقاضي 	لشيخ 
عبد 	لقا�# ُمّال حويش 	لذ� صا# -من بعد- صديقًا كريمًا، �كا� 
له  تفسير	ً  عليهم  يقر0  	لبلد  0هل  0فاضل  من  عند9 جماعة  يسمر 
0نه طبعه)، فكانو	 يسمعو�  بتأليفه مد] طويلة (�0حسب  	شتغل 
	لتفسير �يتحدثو�، �#بما لعبو	 	لشطرنج، �ألهل 	لدير بر	عة في 

لعبه.

	لز�#  �ير  نائب  �هو  	لعايش،  محمد  فيها  عرفت  �ممن 
#ئيس  نائب   	أل�قا من  �قت  في  �صا#  	لنيابي  	لمجلس  في 
	لمجلس، �كانت له منزلة بين #جاx 	لحكم �	لسياسيين كما كا� 
	لحر	كي  نو	D 	ألطر	{، منهم حكمت  0مثاله من  لبعض  مثلها 
	لمعر]  �جو9  هم  	لحر	كي   x�� 	لنعما�)،  (معّر]  	لمعر]  نائب 
موها، �منهم �x نظاc 	لدين: عبد 	لباقي نظاc 	لدين �توفيق  �مقدَّ
	لجزير]،   xشما في  	لقامشلي  من  0نهم  �0حسب  	لدين،   cنظا
�جبل  حو#	�  �من  منهم،  	لجريد](١)  هذ9  تحرير  #ئيس  �لعل 

	لد#�5 جماعة من 0مثاx هؤال�.

خطيب  	لعرفي  سعيد  	لشيخ  	لز�#  �ير  في  عرفت  �ممن 
______________________

(١) جريد] 	لشر^ 	أل�سط، �هو 	ألستا� عرفا� نظاc 	لدين.



٢٠٠

من  ها#بًا  كا�  لما  مصر  في  لقيته  كنت  �قد  	لكبير،  	لجامع 
	لفرنسيين �مقيمًا فيها، �كا� صديقًا لخالي محب 	لدين 	لخطيب 
	إلسالمي  	لمجلس  #ئيس  يومًا  صا#  �قد   ،١٩٢٨ سنة  ��لك 
	ألعلى في �مشق، �كا� متكلمًا خطيبًا جريئًا �له كتابا. �منهم 
	لتي  	لحويقة  في  مسكنه  	لهنيد�،   x� من  	لدير  في  كبير  تاجر 
	تخذُ �	#	ً فيها على يمين 	لسالك من 	لجسر 	لصغير على فرَعي 

	لفر	 Pلى 	لجسر 	لكبير 	لعظيم على 	لفرh 	آلخر.

*   *   *
0ما 	لمد#سة 	لثانوية 	لتي ُنقلت Pليها فأ�كر 0نها كانت قريبة 
من مدخل 	لمدينة من جهة 	لشاc، �قد ُمحيت من �هني صو#تها 
�لم يبَق منها Pال بقايا، كا� مديرها 0ستاٌ� فاضل من حلب 	سمه 
بهجت 	لشهبند#، �كا� معنا فيها #فيق لنا في 	لد#	سة في مكتب 
0نه كا� #فيقًا لألستا� محمو�  عنبر كا� بعد� بسنة �	حد] (�0 
	ألستا� 0حمد  	لسلفي) هو  	لمؤلف  	لكاتب  مهد� 	إلسطنبولي 
عبو� 	لفتّيح، �كا� بين 	لمد#سين #جل من �مشق مهذD كريم 
 M#	لمد	لرسم في 	سمه 0حسبه صا# -بعد- مفتش 	لخلق نسيت 	
لوحة  فأخذ  يصّو#ني،   �0 مر]  علّي  �مشق. عر�  في  	لرسمية 
0مامه،  قاعد  �0نا  يرسم  �بد0  	أللو	�  0صابع  �0خذ  	لخشب  من 
بقلم  يرسم  0بعا�9 �لم  يقّد#  لم يقس طوx �جهي �عرضه �لم 
#صا¡ خطوطًا تحد� مالمحه، بل 0خذ 0صابع 	أللو	� �بد0 يرسم 
بمقاييسها  	لصو#]   فلم تكن Pال جلستا� حتى جا� بها #0سًا، 
�0لو	نها مطابقة لصو#] �جهي! ال 0عني 0نها مثل 	لصو#] 	لشمسية 
0نها جا� مطابقة من غير مسّو�] �ال  0عني  بل  (	لفوتوغر	فية) 
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 xيقو� ...cلشا	موجو�] عند� في  x	0حسب 0نها ال تز� ،Mمقيا
0هل 	لخبر] Pنها صو#] فنية.

لِقَصر مدتي  	لمد#سة 0حد	ً  �0كر من تالميذ� في هذ9  ال 
فيها، فما 0قمُت في �ير 	لز�# Pال 0شهر	ً معد��]، Pال 0نني كنت 
يومئذ   cإلعال	 �5ير  �كا�  لإل�	عة  حديثًا  جد]  في  0سّجل  مر] 
فقابلته فرّحب  	لحجيال�،  	لشيخ جميل  	لو5ير هو  فيها، �كا� 
بي �0كرمني �جعل يصفني بأنني 0ستا�9، فأخذ �لك على 0نه 
تو	ضع منه �تكرc �شكرته عليه. قاx: ال، بل كنَت 0ستا�نا حقيقة. 
قلت: 0ين �متى؟ قاx: في �ير 	لز�# سنة ١٩٤٠، ثم �هب يقر0 
 M#� في   �مقطوعا قصائد  من  0شرحه  كنت  ما  بعض  علّي 

	أل�D 	لعربي! 
	لز�#  �ير  	لشيخ جميل في  �0#� متى كا� معالي  �لست 
ليكو� طالبًا في ثانويتها، �لكن 	لذ� �0#يه 0� �كر �لك منه �هو 

�5ير يدx على سمو في 	لنفس �على كرc في 	لطبع.
 ،(١)cلشا	 في  0قضيها  فقلت  	لسنة  نصف  عطلة   �جا�
فأعد� عد] 	لسفر ��ضعنا 0متعتنا في 	لسيا#] �هممنا بالمسير، 
 cيو  cليو	 �كا�  قليل،  Pال  	لصال]  لموعد  يبَق  لم  بأنه  #0ينا  ثم 
ثم  فنصلي  	لمسجد   Dببا 	لسيا#]  تقف   �0 فاقترحنا  	لجمعة، 
نمتطيها �نتوكل على 	هللا. ��	فق على �لك 	لركاD جميعًا، فلما 
 �P :xهللا فقا	~ #حمه 	لسر	لشيخ حسين 	لمسجد جا�ني 	خلت �

______________________
	لسو#يين،  عند  عليها  َعَلم  علمتم-  -كما   cفالشا �مشق،  في   �0  (١)

�على �سطها 	لقديم عند 	لدمشقيين (مجاهد).
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	لقوc يطلبو� 0� تلقي فيهم خطبة قبل 0� تسافر.
�كانت  	أللما�  0يد�  في  سقطت  قد  با#يس  �كانت 
	الضطر	با قد عا� Pلى 	لشاc، فقلت له: 0نت تعلم -يا شيخ 
حسين- 0نني كالقنبلة 	لتي ال يمسكها 0� تنطلق Pال مسما# صغير، 
�0خا{ 0� تطغى بي 	لحماسة فأقوx ما ال يناسب 	لمقاc، فإلى 
�0 مد� يسمح لي 	لموقف بالكالc؟ فضحك �قاx: قل ما تشا�، 

فالمجاx 0مامك فسيح.
	ألثر  لها  كا�  	لتي  	لنا#ية  	لخطب  تلك  من  خطبة  0لقيت 
لم تكن مكتوبة فضاعت في  0نها  	لناM، غير   Mنفو 	لكبير في 
	لمئا من 	لخطب 	لتي 0لقيتها ثم نسيتها �نسيها 	لناM، �0#جو 
0� يبقى لي شي� من ثو	بها عند 	هللا. ال �0كر من هذ9 	لخطبة Pال 
جملة �	حد] قلت فيها: ال تخافو	 	لفرنسيين فإ� 0فئدتهم هو	�، 
يقتل، �لو  نا#هم ال تحر^ �#صاصهم ال   �P ،عا��	 �بطولتهم 

كا� فيهم خير ما �طئت عاصمَتهم نعاxُ 	أللما�.
�مشق؛  في  Pخو	نهم  مثل  	لدير  في   Mلنا	 0حسب  كنت 
0علم  0كن  فيها �يهتفو�... �لم  بالمظاهر	 يصيحو�  يخرجو� 
ر  0نهم مثل 0هل بغد	�، مظاهر	تهم Pعصا# فيه نا#، �5الx5 ُتَدمِّ
�بر	كين تنفجر! خر~ 	لناM من 	لمسجد يريد�� 0� َيِصلو	 Pلى 
	لفرنسيين فيحطموهم، �جا� 	لشرطة �	لجند لتمسك بي أل� 
بالقبض علّي، �لكن هذ9  0مر  	لعسكر�)  (	لكولونيل  	لمستشا# 
	ألمو	~ من 	لناM 	لثائرين حالو	 بيني �بينهم فقنعو	 من 	لغنيمة 
هل  	لسيا#]...  مع  تمشي   	لمظاهر	 هذ9   �	ستمر  ،Dباإليا
طغيا�  �تطغى  	لعو	صف  هبَّ  تهبُّ  Pنها  بل  ال،  تمشي؟  قلت 
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�تركنا  سيا#	تنا،  �مشت  	لبلد  �خر  بلغنا  حتى  	لعاتي،  	لمو~ 
	لناM �هم يهتفو� �تصنع بهم 	لحماسة صنيعها.

�لما �صلنا 	لقريتين �تدمر كا� قد جا� 	ألمر بالهاتف لكل 
منهما بالقبض علّي، �لكن #كاD 	لسيا#] -لِمَا بقي في نفوسهم 
من 0ثر 	لحماسة �ما فيها من #�r 	إلسالc �سالئق 	لعرD- �قفو	 

بيني �بينهم حتى بلغت �مشق سالمًا.
*   *   *

بعد 0ياc من �صولي Pلى 	لشاc 	ستدعاني �5ير 	لمعا#{، 
كلية  في  عرفته  	لذ�  	هللا  #حمه  	لبر	�5  محسن  	ألستا�  �كا� 
	لحقو^ معيد	ً �0نا طالب فيها، ثم 	نتهى به 	ألمر 0� ُقتل مع حسني 
	لزعيم. �خلت عليه فاستقبلني مرّحبًا ��نسني بالكالc، ثم قاx لي: 

كأ� هو	� �ير 	لز�# لم يو	فقك فهل تحب 0� تستريح 0يامًا؟
فقلت في نفسي: 0تجاهل ألعر{ ما 	لذ� يريد9. فقلت: ال؛ 
P� هو	� �ير 	لز�# �	فقني جد	ً �صحتي بحمد 	هللا صحة حسنة. 
يا  قلت: ال  	لطويل.  	لسفر  بعد هذ	  0يامًا  تستريح   �0  �#0  :xقا
	لنصفية.  	لعطلة  نهاية  Pلى #	حة �سأ#جع في  سيد�، ال 0حتا~ 
قاx �قد نزh عن �جهه 	لقناh: بال كالc فا#¦... ما بدهم Pيا�! 
(�0 0� 	لمستشا# 	لفرنسي يرفض عو�تي Pلى 	لدير)، فكا� �لك 

خير	ً 0#	�9 	هللا لي.
قلت: كيف 0بقى هنا بال عمل؟ قاx: نمنحك Pجا5] مرضية. 
مرضًا  لك  سنختا#   :xقا� فضحك  مريضًا.  لست  �لكني  قلت: 

ترضا9.
*   *   *
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-١١٤-
�خولي في 	لقضا�

.cلتا#يخ: سنة ١٩٤١	: �مشق، �لمكا	
0نا #سميًا مريض في Pجا5]، �لكني في 	لحقيقة صحيح ما 
بي من مر� Pّال هذ	 	لمر� 	لسياسي 	لذ� ُفر� علّي، �لطالما 

0مرَضت 	لسياسُة ناسًا كثير	ً، �لكن ما شفت 0بد	ً مريضًا.
	ليومية،  	لصحف  	لكتابة في  فيه من  ما كنت  ثابر على 
�في  	لمجامع  في  �	لخطابة  	لبلد،  0حد	�  في  �	لمشا#كة 
فيها  مكاني  توّطد  �قد  	لرسالة.  مجّلة  في  �	لكتابة  	لمساجد، 
�صر في 	لطبقة 	لثانية من ُكّتابها، بعد 	لزيا �	لعّقا� �	لر	فعي 
5كي  مقالة  على  مقالتي  َمت  ُقدِّ �#بما  �	لما5ني،  حسين  �طه 

مبا#�، �هو 0َْكَتُب مني �0حلى 0سلوبًا.
 لّما #0يت �لك 	نتسبت Pلى نقابة 	لمحامين، �0 0نني صر
 D	لمحاما] ليست سائبة، �ال هي عما#] بال بّو	محاميًا. �مهنة 
يدخل Pليها من شا�، �لكنها مهنة لها شر��، فال يكو� محاميًا Pّال 
من حمل Pجا5] 	لحقو^ �تدّ#D ُمّد] سنتين في مكتب محاcٍ من 
 	ألساتذ]. �كنت قد نلت 	لشها�] منذ ثماني سنو	، فاضطُرْ#
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Pلى 	النتساP Dلى مكتب 	ألمير بهجة 	لشهابي �	ألستا� Pحسا� 
	لشريف، �كا� في 	لمكتب #فيقنا في مكتب عنبر 	ألستا� محمد 

	لجير���.
سعيد  	لعبقر�  0ستا�نا  يومئذ  	لمحامين  نقيب  �كا� 
 ،Dالنتسا	لنقابة ��فعت #سم 	لى P قي	لمحاسني، فقّدمت �0#	
�لكني لم 0#	فع Pّال في قضايا قليلة جد	ً، كذD علّي 	لمّدعي في 
 Pحد	ها فبنيت �فاعي على كالمه 	لكا�D، فلما تبّين كذبه 	متأل
	لقّوتلي  	ألستا� صبحي  هو  	لقاضي  �كا�  	لقاضي.  من  خجًال 
	لذ� تشّرفت بزمالته في محكمة 	لنقض، �0شهد 0نه من 0فضل 

	لُقضا] �من 0عقلهم �من 0عدلهم.

ُيِعّد �فاعًا قويًا يستند  �مّما ينّغص على 	لمحامي عمَله 0� 
فيه Pلى 	أل�ّلة 	لقانونية �	لُحَجج 	لمنطقية فال يجد من 	لقاضي Pّال 
	إلعر	� عنه، �#بما قصر فهمه عن �P#	� ما جا� فيه. فتيّقنت 0نني 

ال 0صلح للمحاما] �ال تصلح 	لمحاما] لي.

*   *   *

0ثر في حيا] 	إلنسا� كبير. هي  #بما كا� لمصا�فة صغير] 
مصا�فة بالنسبة Pلينا، �لكن هذ	 	لكو� 	لذ� �ضع 	هللا لكل شي� 
فيه 0سبابًا �#بطه بنظاc ُمحَكم �قّد# كل ما فيه تقدير	ً �قيقًا ليس فيه 
مصا�فا. هي مصا�فة بالنسبة لنا، �لكنها عند 	هللا خّطة مرسومة 

�مدّ�نة في 	للوr 	لمحفو�.

كنت 0سكن في حّي 	لمهاجرين على سفح جبل قاسيو�، 
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 >cلشا	سم >	نحن نطلق � .cلشا	لليلة في سهر] في 	كنت تلك �
على 	لبلد] 	لقديمة فقط، فَمن كا� في حّي 	لميد	� �0 كا� في 
	لمهاجرين يقوx: نزلت Pلى 	لشاc. �كذلك ُيطِلق 	لمصريو� 	سم 
>مصر< على 	لبلد] 	لقديمة فيقوx َمن في ُشْبر	: 0نا ناP x5لى مصر. 

�P� كا� 	سم 	لشاc �مصر 0عّم في 0صل 	للغة ��0سع.

	لتر	c ليصعد بي  0#يد 0� 0#كب  	لسهر]  	نقضا�  جئت بعد 
Pلى بيتي في 	لجبل، فتأّخر، فوقفت في ساحة 	لمرجة 	لتي كانت 
تلتقي فيها خطو� 	لتر	c (قبل Pلغائه �نزh خطوطه). �طاx �قوفي 
فمللُت، �جعلت 0نظر حولي فوجد Pعالنًا مهترئًا على عمو� 
	لكهربا� 0ماc بناية >	لعدلية< 	لقديمة. فقر0ُته، فإ�	 هو �عو] لَحَمَلة 

Pجا5] 	لحقو^ للدخوx في 	لقضا�.

نظر في 	لتا#يخ فر0يت 0نه لم يبَق على �خر موعد لتقديم 
	لطلب Pّال يوما� 	ثنا�، فتركت 	لتر	c �0خذ عربة فذهبت Pلى 
#فيقي محمد 	لجير���، �لم يكن قد تزّ�~ فكا� يقيم في غرفة 
مستأَجر] عند 0سر] نصر	نية. فطلبت منه 	لكتب �	لمر	جع �سألته 

0� يدّلني على طريق 	الستعد	� لهذ	 	المتحا�.

�كا� 	المتحا� صعبًا جد	ً؛ كّل ما �#سنا9 في كلية 	لحقو^ 
	لقضا�، �x�0 ما طُلب مّنا   xلمسابقة لدخو	 ُنطاَلب به في هذ9 
	لقانو�  	لمجلة هي  	لعدلية). �كانت   cألحكا	لمجّلة< (مجلة 	<
	لمدني 	لذ� نحكم به، �ضَعتها في �0	خر 	لقر� 	لماضي لجنة 
	لدين  عال�  	لسيد  منهم  كا�  	لعثمانية  	لد�لة  علما�  كبا#  من 
	لفقه   D	لحاشية<)، �كانت جامعة ألبو	< (	بن صاحب  عابدين 
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 xفي 0صو Dلكفالة �فيها با	لوكالة �	إلجا#] �	لبيع �	 cففيها 0حكا
	لقو	عد  تتضّمن  ماّ�]  مئة  في  مقّدمة  لها  �كانت   ،	لمحاكما
يبقى  >	لقديم  	لذّمة<،  بر	�]  	لفقه، كقولهم: >	ألصل  	لعاّمة في 
ِقَدمه<، >	لِعبر] في 	لعقو� بالمقاصد �	لمعاني ال باأللفا�  على 

�	لمباني<(١).
مًة على سنو	 	لد#	سة في  �كّنا قد �#سنا >	لمجّلة< مقسَّ
�في  	لمحاسني.  سعيد  	ألستا�  سنا  مد#ِّ �كا�  	لحقو^،  كّلية 
 	قتصر 0نها  قانونية، �لوال  ماّ�]  0لف �ثمانمئة  >	لمجّلة< نحو 
	لمذ	هب  من   0خذ 0نها  �لو  فقط،  	لحنفي  	لمذهب  على 
	أل#بعة، �0 لو 0� �	ضعيها 	عتمد�	 على 	لدليل �على ما يالئم 
#�r 	لعصر �لم يتقيد�	 بالمذهب 	لحنفي �ال بغير9 من 	لمذ	هب 
سبكها  لُِحْسن  	لمنشو�،  	لمدني  	لقانو�  هي  لكانت  	لفقهية، 
��ّقة تعبيرها، �Pيجا5ها �بالغتها �شمولها �Pحاطتها (�P� كا� 
 x0صو< قانو�  من   ٦٤ بالماّ�]  0كثَرها  -بعُد-  نسفو	  	لعثمانيو� 

	لمحاكما 	لمدنية<).

>	لمجّلة<  0#	جع   �0 	لمسابقة  �كا� علّي للدخوx في هذ9 
كلها، �عند� لها شر�r كثير]: شرr 	ألستا� سعيد 	لمحاسني، 
�كا�  قّيم.  فقهي   rشر �هو  	ألتاسي،   rشر� با5،   rشر�
علّي - ثانيًا- 0� k0ّ�� 	المتحا� في 0صوx 	لمحاكما 	لحقوقية 
(�ُتسّمى في مصر 0صوx 	لمر	فعا 	لمدنية). �كا� علّي -ثالثًا- 0� 

______________________
(١) �في كتاD >	لمدخل< ألخي 	لشيخ مصطفى 	لز#قا كالc �	سع �نافع 

عن هذ9 	لقو	عد.
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 ،M#�0 قانو� 	لجز	� (قانو� 	لعقوبا) �ما طر0 عليه من تعديال
	لمر	فعا 	لجز	ئية (�0 	لجنائية)،   xبعد �لك 0صو M#�0 �0�
	لمفو�   �قر	#	 �	لنظم  	لقو	نين  من  كبير]  0خر�  �مجموعة 
�	لتنفيذية  	لتشريعية  	لسلطة  �حد9  يملك  كا�  	لذ�  	لسامي، 
	لمفو�  بشخص  مجموعة  كانت  	لثال�   	لسلطا �	لقضائية. 
	لسامي، �0 0نه كا� �0سع سلطانًا من #ئيس جمهو#ية فرنسا �من 

#ئيس مجلسها 	لنيابي �من #ئيس مجلس قضائها 	ألعلى معًا!

من  Pليه  0حتا~  ما  	لجير���  محمد  	أل¨  0عطاني  لقد 
 rلطلب صبا	 c0قّد �#� على 0	لى �P لكتب، فحملتها ��هبت	
	لطالب  يكو�   �0 	لشر��  0ّ� من جملة  	عترضني  	لغد، �لكن 
قد 0كمل ُمّد] 	لتمرين في 	لمحاما]، �هي سنتا�، �0نا لم 0كمل 
تلك 	لمّد]. فِحْر ما�	 0عمل، �لكن 	هللا �P	 0#	� 0مر	ً هّيأ 0سبابه 
�يّسر �سائله، ��لك 0ّ� �5	#] 	لعدx لّما �جَد 	لمتقّدمين لهذ9 
	لمسابقة قّلة ��جَد عد�هم ��� 	لعد� 	لمطلوD سّهَلت 	ألمر 
	لحقو^  Pجا5]  يحمل  من  لكل  �سمحت  	لشر�،  هذ	  فألغت 

.cعشر] 0يا بدخوx 	لمسابقة �مّدَ� مد] تقديم 	لطلبا

فقدمت  0مامي،  عائق  كّل   x	5فأ لي �خولها   �	#0 	هللا  كأ� 
	آل�  نسيت  0مد  �بينها  بيني  �كا�  	لمسابقة.  في  �ُقبلت  	لطلب 
عن  �	نقطعت  بابي،  علّي  �0غلقت  بيتي  Pلى  فذهبت  مقد	9#، 
تزّ�جُت (�سيأتي خبر  بأحد. �كنت قد  0تصل  فلم  تمامًا   Mلنا	
�5	جي) �ُ�لد لي، فحالت �5جتي بين 	لناM �بيني 0� يشغلوني، 
فعكفت على هذ9 	لكتب �هذ9 	لقو	نين، �فّرغت عقلي ��قتي لها 
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فلم 0شتغل بغيرها، حّتى Pنني 0حطت بمو	ّ� >	لمجّلة< كلها حفظًا 
 xألصو	نين 	عن ظهر قلب (�هي -كما قلت- ١٨٠٠ ماّ�]) �بقو
�قر	# حقو^ 	لعائلة 	لذ� كا� قانو� 	ألحو	x 	لشخصية في تلك 
0ين  �بّينت من  ما�ً]  ماّ�ً]  فيه  فبحثت  �5 على �لك � ،cأليا	
	سُتِمّد مو	9�ّ، فما كا� منها من 	لمذهب 	لحنفي عرفته ألنني 
من  مأخو�	ً  كا�  �ما  	لحنفي،  	لمذهب  في  تفّقهت من صغر� 
	لمذهب 	لمالكي (�هو كثير) سألت عنه 	لشيخ 	لكافي �	لصديق 
عليهما،  	هللا  #حمة  	لباجقني  	لغني  عبد  	ألستا�  	أل�يب  	لفقيه 
	لمعتَمد].  	لمالكي  	لفقه  كتب  في  مكا� �جو�9  Pلى  فأ#شد	ني 
 Dلكتا	 بل تخالف  	لمذ	هب كلها،  ماّ�] تخالف  فيها   ��جد
�	لسّنة، فجعلت من عملي 	لحملة عليها في كل مكا� �	لسعي 
 hضعُت 0نا مشر�� cلى �لك يوP هللا	لغائها، حّتى �ّفق P� إلبطالها

قانو� 	ألحو	x 	لشخصية 	لسو#� 	لذ� ُيطّبق 	آل� في سو#يا.
	لتي  	لبنت  يزّ�~   �0 ألحد  يجو5  ال  0نه  هي  	لماّ�]  تلك 
	لز�	~ باطًال  	لتاسعة من 	لعمر، فإ� 5ّ�جها كا� هذ	  لم تكمل 
 بعد �لك محاضر	 0لقيت  0ثر معتَبر.  له  به �ال يكو�  ُيعَتّد  ال 
�كتبت مقاال 0حمل فيها على هذ9 	لماّ�]، �0قوP xنها تقتضي 
	عتبا# عقد 	لرسوx عليه 	لصال] �	لسالc على عائشة بنت 0بي بكر 

عقد	ً فاسد	ً، أل� 	لرسوx ‘ عقد عليها �هي بنت سبع سنين.
	هللا  فأتّم  	ستعد	��،  0كمل  �لم  	المتحا�   cيو �جا� 
	لعد�  0قل من  كانو	  	لمتقّدمين  	المتحا� أل�  فأُّجل  نعمته علّي 
هذ9  على  0خر�  مّر]  �عكفت  	ستعد	��   فجّد�  ،Dلمطلو	
�فهمًا.  	ستكملتها حفظًا  0نني  ظننت  حّتى  	لنظُم  �هذ9  	لقو	نين 
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��خلت 	المتحا�، �كنت فيه -بحمد 	هللا- من �0	ئل 	لناجحين، 
�ُعّينت قاضيًا شرعيًا في منطقة 	لنَّْبك.

عن  �ضعه  يختلف  مصر  في  يومئذ  	لشرعي  	لقاضي  كا� 
في  	لمدني  �	لقاضي  	أل5هر  في  متخّر~  	لمدني؛ ألنه  	لقاضي 
�	للغة  	لقو	نين 	ألجنبية  له على   hّطال	 	لحقو^، �ألنه ال  كّلية 
	ألجنبية. 0ما 	لوضع عندنا في 	لشاc فعلى غير �لك؛ �P كا� كل 
من 	لقاضي 	لمدني �	لقاضي 	لشرعي ُيشتر� فيه 0� يكو� حامًال 
 xلثانوية �نا	سة 	لد#	ّال من 0كمل P لحقو^، �ال يحملها	جا5] P
0جنبية  لغة  عر{  من  Pّال  شها�تها   xينا� يكملها  �ال  شها�تها، 
	لقاضي  بين  �0تقنها، فلم يكن في 	لحقيقة فر^ كبير في سو#يا 
 �0 عندنا  	لمألو{  من  كا�  لذلك  	لمدني.  �	لقاضي  	لشرعي 
ُينتدD 	لقاضي 	لشرعي للقياc بعمل حاكم 	لصلح (�0 	لقاضي 
	لجز	ئي) �0� يكو� عضو	ً في محكمة 	لبد	ية (	لمحكمة 	لكبر�) 

�0 مستشا#	ً في محكمة 	الستئنا{.
نجحت في 	المتحا� �ُعّينت قاضيًا، �لكنني لم 0سا#P hلى 
	ستالc 	لعمل بل طلبت من 	لو5	#] 0� ُتمِهلني شهر	ً. ال أللعب فيه 
�0ستمتع �ال ألسافر �0لهو، بل أل�	ظب في 	لمحكمة 	لشرعية في 
�مشق حّتى 0عر{ 	لمعامال كلها: 	بتد	� من عقد 	لنكاr �حصر 
�	لز�	~  	إلْ#�  قضايا  في  	لحكم  Pلى  	لوصّية،  �تنظيم  	إل#� 

�	لوقف...
مّر  �قد  	لخطيب،  5كي  	لوطني  	لزعيم   xلعد	 �5ير  كا� 
َمن  0نز9  Pنهما من  	لحكيم، �قلت  لّما تكلمت عن حسن  �كر9 
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عرفت بال�نا من 	لسياسيين �من 0نظفهم. �5كي 	لخطيب هو 	بن 
عم 0مي، لكنني لم 0ستغّل هذ9 	لقر	بة بيني �بينه بل طالبت بحّق 
قانوني، فأمهلني شهر	ً كنت �0	ظب فيه على 	لمحكمة 	لشرعية. 
�كا� 	لذ� يرشدني �يدّلني 0خونا 	ألستا� صبحي 	لصبا¦ 	لذ� 
0نيس  	لشيخ  	ألستا�  �	لصديق  	لحقو^،  كلية  في  بعد�  كا� 

	لملوحي، �قد ُتوّفي #حمه 	هللا.
Pّال  	لمحكمة  َتِر� على   �0 لم h�0 معاملة �ال قضية يمكن 
بعد 0� عرفت طريقة تقديمها �0صوx 	لنظر فيها؛ �لك 0ّ� 	لقاضي 
#ئيس  فيه  يتحكم  �لك  على  مّطلع  غير  �هو  عمله  يتسلم  	لذ� 
	لُكّتاD �يصّرفه كما يشا�، �0نا ال 0#يد 0� يتحكم بي من هو ��ني 

(�ال 0#يد 0� 0شمخ بأنفي على من هو ��ني).
�هبت Pلى 	لنَّْبك. �	لنبك في 	للغة جمع َنْبكة، �	لنبكة هي 
لبنا�   xجبا من  جبل   [�#� في  	لنبك  �قضا�  	لمرتفعة.  	أل#� 
	لشرقية ترتفع عن سطح 	لبحر 0كثر من 0لف �خمسمئة متر، �Pلى 
جنبها َيْبر��، �هي 0على منها �0جمل منظر	ً �0كثر ينابيَع �عيونًا، 

�كالهما َمِصيف مقصو�.
 ،hفيها �ال ضر h#5 في منطقة جبلية ال �لنبك يقيمو	0هل 
فهم يذهبو� Pلى 0مريكا ال سيما 	لجنوبية منها، لذلك تجد بينهم 

0غنيا� �تجد بينهم فقر	�.
*   *   *

 xضبا#تها تعدP ،ً	قضية قابَلتني قضية ضخمة جد x�0 كانت
في عد� صفحاتها جز0ين من 	لقاموM 	لمحيط ال جز�	ً �	حد	ً. 
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�كا� كبا# 	لمحامين يأتو� من �مشق للنظر فيها، �كانت قضية 
P#� على مبلغ كبير. فتهّيبتها �لم 0عر{ من 0ين 0بد0 	لنظر فيها، 
 �بقيت ليالي 0سهر عليها، 0خشاها فال 0مّد يد� Pليها. ثم �جد
0نه ال بد من �#	ستها، فقر0 مئا من صفحاتها، ثم خطر لي 
 	الّ�عا� فوجد  فقر0 �0لها،  	لدعو� من  0بد0   �0 خاطر هو 
Pلخ،  فال� �فال�  في  	إل#�  	لقاضي حصر  بأ�   xيقو 	لمّدعي 

فأعطا9 0كثر مّما يستحّق.

#فعت يد� عن 	أل�#	^ متعّجبًا؛ Pنها �عو� غير صحيحة، 
أل� 	لدعو� 	لصحيحة هي 	لتي يطلب فيها 	لمّدعي طلبًا مشر�عًا 
لُيحَكم له به على خصمه، �هذ	 ال يطلب شيئًا، ال يقوx 0عطَوني 
0قل مّما 0ستحّق فأكملو	 لي 	ستحقاقي، بل يقوP :x� 	لذ� 0خذُته 

0كثر مّما 0ستحّق فأطلب تعديل 	لحكم.

�عجبت كيف خفَيت هذ9 	لحقيقة 	لظاهر] على َمن نظر في 
	لدعو� قبلي من 	لقضا]، بل كيف خفَيت على كبا# 	لمحامين 
كيًال،  ثمانين  مسافة  	لنبك،  Pلى  �مشق  من  يأتو�  كانو	  	لذين 
في  �شككت   !hفو� من  لديهم  بما  �ُيدلو	  	لجلسة  ليحضر�	 
 نفسي، فرجعت Pلى قر	�تها مّر] ثانية لعلي كنت مخطئًا، فوجد
بعد 	إلعا�] �	لتكر	# 0� 	لدعو� من 	ألصل غير صحيحة، �0 

!M# 0ُقيمت على غير 0سا	0نها ِعما#] من عشر] ��0

خال{  على  مسرعًا  �نمت  مطمئنًا،  فر	شي  Pلى  فأ�يت 
عا�تي، أل� 	لغالب علّي 0� 0تقلب في 	لفر	 ، تتصا�c 	ألفكا# 
في #0سي يضرD بعضها بعضًا فيوقظني من غفوتي، لكنني في 
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تلك 	لليلة نمت �فكر� مستريح.

�0صبح 	لصباr �غد� على 	لمحكمة، �جا� 	لمحامو� 
#حمة  Pلى  مضى  من  منهم  أل�  0سّميهم   �0 0حّب  �ال  	لِكبا#، 
	لجديد  	لقاضي   c0ما �	لمحامو�  متقاعد	ً.  صا#  من  �منهم  	هللا 
بين  خفّية  معركة  تكو�  	لجديد:  	لمعّلم  مع  	لكبا#   Dكالطّال
من  	لقاضي  هذ	  قّو]  يعرفو	   �0 يريد��  	لمحامو�  	لفريَقين، 
بقر	#:  ففاجأتهم  لينه،  من  �حزمه  جهله،  من  �علمه  ضعفه، 

"ُسئل 	لطرفا� عن كالمهما 	ألخير".

�خر  في   	لمر	فعا 	ستيفا�  بعد  يكو�  Pنما  	لقر	#  �هذ	 
فتعّجبو	،  	لحكم.  	لمحاكمة �يصد#   cبعد9 ختا لُيعلن  	لدعو� 
�	عترضو	 علّي �تعالت 0صو	تهم، �حسبو	 0نني قاٍ� ضعيف ال 
يد#� ما يقوx. �لكني 0خذتهم بالحزc، �0فهمتهم 0� هذ	 قر	# ال 
 cستئنافها 0ما	لدعو� �	 cّال بعد ختاP عليه �	العتر	يجو5 لهم 
محكمة 0على. فسكتو	 على َمَضض ينتظر�� ما�	 سيكو� مني، 
يّتخذ�نه نكتة بينهم، يتنّد#�� به على  يتوّقعو� 0� يسمعو	 قر	#	ً 
�5	#] 	لعدx 	لتي ُتقيم في 	لقضا� َمن ال يعر{ 0صوx 	لقضا�، 
	لمّدعي  بالمصلحة، �كا�  َمنوطًا  	الّ�عا�  "لّما كا�  	لقر	#:  فإ�	 
ال مصلحة له في هذ	 	ال�عا� �ال يطلب شيئًا لتحكم 	لمحكمة له 
به، لذلك 0قّر# #ّ� 	لدعو� (�0 #فضها) لِما �كر، ُحكمًا قابًال 

للتمييز (�0 لمر	جعة محكمة 	لنقض)".
	نتهت 	لمحاكمة. �نظرُ Pليهم فإ�	 هم مثل 	لذ� يصحو 
من حلم عجيب. لقد تنّبهو	 Pلى 0نهم كانو	 يسير�� في طريق ال 
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يوصل! �يضحكو� من 0نفسهم �يهنئونني على هذ	 	لقر	#. ��هبو	 
فحّدثو	 به في 	أل�سا� 	لقضائية في 	لشاc، فكا� -�	لحمد هللا- 

خير 	بتد	� لعملي في 	لقضا�.
*   *   *

	لتقسيما 	إل�	#ية في سو#ية تتبع ما كانت عليه 	لحكومة 
	لعثمانية، فتتألف من 0قضية، �>	لقضا�< هو 0صغر هذ9 	ألجز	� 
	إل�	#ية، �من مجموh 	ألقضية تكو� >	لوالية< (�0 >	لمحافظة< 

كما ُسّمَيت 	آل�)، �من مجموh 	لمحافظا تكو� 	لحكومة.
ر] للحكومة بو5	#	تها كّلها، َيرئسها(١)  فالقضا� صو#] مصغَّ
 للتشريفا -تبعًا  يليه  	لد	خلية،   [#	5� ممّثل  �هو   cلمقا	 قائم 
 xلما	 ثم مدير  	لصلح،  ثم حاكم  	لشرعي،  	لقاضي  	لعثمانية- 
(ممثل �5	#] 	لمالية)، �	لطبيب 	لذ� يمثِّل �5	#] 	لصّحة، �ممّثل 
	لمصر{ 	لز#	عي ��5	#] 	لز#	عة، Pلى �خر9. �0 0� لكل �5	#] 

من 	لو5	#	 ممّثًال من ِقَبلها يمّثلها في 	لقضا�.
�جد 	لموظفين يجتمعو� كل ليلة عند قائم 	لمقاc. �كا� 
قائم 	لمقاc يومئذ في 	لنبك #جًال �P	#يًا قديمًا من حّي 	لقيمرية في 
	لشاc، مهّذبًا #قيق 	لحاشية يحسن معاملة 	لناM، �لكنه بعيد عن 
جّو 	لعلم �	أل�D. ��جد 	ألحا�يث في هذ9 	لمجالس تافهة 
ال منفعة منها، بل ال متعة فيها، فأعرضت عنها. �	نتقيت جماعة 

______________________
(١) 	لشيخ عبد 	لقا�# 	لمغربي، 0ستا�نا 	لذ� صا# يومًا #ئيس 	لمجمع 
	لماّ�] (M0# �0) فتبّين له 0� 	ألقرP Dلى  	لعلمي، بحث في هذ9 

	لصو	D 0نها >Mََ0# َيْرئِس<.
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(	لذ�  	لجوَخد	#  سليما�  	لشيخ  طريقة  على  	لموظفين،  من 
تقّدc 	لكالc عنه) �جعلنا نقر0 كتابًا �نتحد� حديثًا علميًا، نحّد� 
موضوعه قبل 	لجلسة. �	نضّم Pلينا جماعة من 0فاضل 0هل 	لبلد 
منهم شاDّ (�0 يومئذ كا� شابًا) متخّر~ في 	لمد#سة 	لخسر�ية 
في حلب، بعمامة بيضا� هو 	لشيخ عبد 	لفتاr مالك 	لذ� صا# 
من كبا# موظفي 	أل�قا{، �علمت 0نه غد	 متولي 	لجامع 	ألمو� 
في �مشق �	لمشر{ عليه. �كا� 	لشيخ عبد 	لفتاr هذ	 يال5مني 
�يكو� معي �	ئمًا، �كنت 0طمئّن Pليه �0َُسّر بأسئلته �بما يخو� 
فيه من موضوعا علمية نافعة، �كا� يعينني على ما ال 0ستطيع 
�0نا ال  	لحيا]، ألنني عشت عمر� كله  به من شؤ��  	لنهو� 

0حسن بيعًا �ال شر	� �ال 0عر{ كيف 0خالط 	لناM ��0	خلهم.

بعيد  	ألطر	{  متر	مي  0هله-  قّلة  -على  	لنبك  �قضا� 
	لجبل  يصعد   �0 	لسهل  في  من  على  يصعب  فكا�   ،	لجنبا
يومًا   xلعد	  [#	5� فجعَلت   ،	لمحاكما لحضو#  	لنبك  Pلى 
>	لقطيفة<.  Pلى  	لصلح  �حاكم  	لقاضي  فيه   xينز  hألسبو	 في 
	لقديم  من  مقّسم  �لكنه  كيًال  �سّتو�  مئة  طوله  �طريق حمص 
يومئذ   cيقو كا�  كبير  �خا�  قلعة  محّطة  كل  في   ،محّطا Pلى 
مقاc 	لفنا�^ في هذ9 	ألياc، يستريح فيه 	لمسافر �يأمن فيه على 
نفسه �ماله. في نصف 	لطريق تقوc 	لنبك على ُبعد ثمانين كيًال 
من 	لشاc، �ما بين 	لشاc �	لنبك، في نصفه، قرية 	لقطيفة، �بين 
	لنبك �حمص في نصف 	لطريق قرية حسية على بعد 0#بعين كيًال 
من حمص؛ �0 0نه كا� يقوc بعد كل 0#بعين كيًال خا� �محّطة 

�مركز للحكومة.
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كا� حاكم 	لصلح يومئذ #جًال 0عرفه من 0ياc 	لمد#سة، كا� 
سابقًا لي في 	لد#	سة، �كا� 0كبر مني سنًا �هو من 0سر] كبير] 
في 	لشاc، �كّي من �0كى 	أل�كيا� �لكنه كا� يستعمل �كا�9 في 
يميل مع مصلحته  مائًال  فلم يكن قاضيًا عا�ًال بل كا�  	لباطل، 
�يد�# حيث �	َ# 	لقر ، فكانت 	لشكو� منه مستمّر]، يهمس 
بها 	لناM همسًا خوفًا منه �ال يقد#�� على مجابهته بها، بل Pنهم 
لقّو]  	نتقامه،  	لحكومة خوفًا من  Pلى  َيْجُبنو� عن #فع شكو	هم 

شخصيته �مضا� عزيمته �شّد] �كائه �كبر 0سرته.
تبّدلت  ثم  	لخطيب،  	لعدx -كما قلت- 5كي  �كا� �5ير 
	لو5	#] �صا# مكانه 	لقاضي 	لكبير 	لحلبي #	غب 	لكيخيا (�0صل 
كيخيا: كتخد	). �كا� عند� محاضر] في جمعية 	لتمّد� 	إلسالمي 
 hموضو �كا�  	لو5	#]،  تبديل  قبل  �موضوعها  �قتها   � ُحدِّ
	لمحاضر] >ماضي 	لقضا� �حاضر9<. تعبت عليها جد	ً �#	جعت 
كتبًا كثير] جد	ً حّتى 	ستخرجت قو	عد 0صوx 	لمر	فعا من كتب 
	لفقه 	إلسالمي، �كا� يمكن 0� يكو� منها كتاD جامع لوال 0ني 
0هملتها حّتى 	ختلطَت 0صولها �ضاh 0كثرها، �ما 0كثر ما 0ضعت 
5كي  	لمستقيل  	لو5ير  	لو5ير	�:  Pلقا�ها  �حضر  0مثالها(١).  من 
	لخطيب �	لو5ير 	لجديد #	غب 	لكيخيا، �حضرها كبا# 	لقضا] 

منهم َحمي (�0 �	لد �5جتي) 	لقاضي صالr 	لدين 	لخطيب.
عليها  فأثنيا  	لو5ير	�   cقا� 	لسامعين  	لمحاضرُ]  0عجَبت 

______________________
في  >	لقضا�  مقالة  في  منشو#  	لمحاضر]  هذ9  من  	لباقي  	لقسم   (١)

	إلسالc<، �هي في كتاD >فكر �مباحث< (مجاهد).
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	لو5ير  �بين  بيني  صلة  Pْثِرها  على   �نشأ �	حد،  بعد  �	حد	ً 
	لمحاضر]  هذ9  �P	عة  على  عمل  Pنه  حّتى  بك،  #	غب  	لجديد 
من 	إل�	عة مجّز0] كّل 0سبوh، فكا� كل 0سبوh يرسل Pلّي سيا#] 
	لو5	#] لتأتي بي من 	لنبك Pلى �مشق أللقي قسمًا منها. �لم تكن 
	لهاتف  بنا�  من  غرفة  في  كانت  بل  بها،  خاّصة  عما#]  لإل�	عة 

	آللّي.
�جد من 	ألمانة 0� 0ُعِلم 	لو5ير بما عليه 	لحاx في 	لقضا� 
به،  طعنًا  �ال  بزميلي  قدحًا  ال  لِذّمتي  تخليصًا  	لنبك)،  (قضا� 
�قد قلت له �لك بعد ترّ�� طويل �بعد 0� �5نت 	ألمَرين (0مر 
	لعقل، فرجح  بميز	�  ثم   hلشر	 بميز	�   (cلكال	 �0مر   	لسكو

عند� �جوD 	لكالc. �#جعت Pلى مقّر عملي.
 Dُكّتا من  كاتب  	لصلح على  �بين حاكم  بيني   hٌ	نز �كا� 
Pلى  يأخذ9   �0 يريد  هو  	لمالك،  عبد  0حمد  	سمه  	لمحكمة 
 Mلنا	 cيتباهى 0ما �0بقيه في محكمتي. �كا �محكمته �0نا 0#يد 0
بأ� له سلطانًا في 	لحكومة فال َترّ� له طلبًا، فجئت بقر	# من نائب 
	لجمهو#ية بإبقائه عند� فسعى إلبطاx هذ	 	لقر	#، فجئت بقر	# 
من 	لنائب 	لعاcّ نفسه. �مّر 0يا�P� c	 بي 0تلّقى ليًال برقية سّرية 
من #	غب بك 	لكيخيا (ال تز	x موجو�] عند� بأصلها 	لرسمي 
0مر  0نتم  توّلو	  	لصلح.  حاكم  يد  كّف  >َتقّر#  �فيها:  �خاتمها) 

	لمحكمتين. #	غب 	لكيخيا<.

�هبت صباr 	ليوc 	لتالي Pلى محكمة 	لصلح فوجد غرفة 
Pنه   xقا� فترّ��  	فتحها.   :Dلُكّتا	 لرئيس  فقلت  مغَلقة،  	لحاكم 
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ال يستطيع حّتى يشّر{ 	لبك، فأ#يته 	لبرقية، فاستخذ� �فتح لي 
	لغرفة، �قعد على كرسي 	لحاكم.

نائب  0حدهم  	لبلد،  في  معر�فو�  �سطا�  للحاكم  �كا� 
يأخذ�� من  	لمحامين،  	لنيابي ��خر من  	لمجلس  	لمنطقة في 
	لناM �يدفعو� Pليه. فلما �خل 	أل�x �#�ني تجّمَد #جال9 فلم 
يتقّدc، �سأx 	لناMَ: ما 	لحكاية؟ فاستدعيُته �قّدمت Pليه كرسيًا 
�قلت له: تفّضل. فقعد، ��عو له بالقهو] ثم سألت: هل لك 
0با فال� عمل في 	لمحكمة ألساعد� على Pنجا95؟ قاx: ال.  يا 
فلم  Pليها؟  لما�	 كا� حضو#�  0عر{   �0  ��P يمكن  قلت: هل 
يستطع 	لجو	D. فقلت له بلطف: 0#جو 0ّال تفعل �لك مّر] ثانية 
ألنني ال 0فتح 	لباP Dّال لصاحب عمل، للمّدعي �0 	لمّدَعى عليه 

�0 للشهو� في 	لدعو�، �0 لمن له معاملة #سمية.

ثم جا� 	لمحامي 	لذ� يعمل لحساD 	لحاكم فقلت له مثل 
0نظر  عليها  �عكفت  �0#سها  حّتى  كلها  	لقضايا  �0ّجلت  �لك. 
فيها، 0مّيز حّقها من باطلها، فلم تمِض Pّال ُمّد] يسير] حّتى �#�0 
	لقريب �	لبعيد 0� 	لمحكمة قد نظَفت �خَلت بحمد 	هللا من كل 
 ما يخالف 	لشرh �0 	لقانو�، �	نتفت منها 	لشفاعا �	لوساطا

.�	لرشو	

لقد كسبت عد	�	 ناM 0قويا� �لكنني 0#ضيت 	هللا، �	هللا 
	هللا  عنه  #ضي   Mلنا	 بسخط  	هللا  #ضا  	بتغى  �من  منهم،  0قو� 
 Mلنا	ّال ُمّد] يسير] حّتى #ضي P فلم تمِض .Mلنا	0#ضى عنه �

عّما كا� �حمد�	 	هللا عليه، �شكر�ني 0ني كنت 	لسبب فيه.
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	العوجا~  تر�   �0 من  0كبر  متعة  	لدنيا  ُمَتع  في  �ليس 
�على  	لمعوّ~  تقويم  على  	لقّو]  	هللا  يعطيك  ثم  �	النحر	{، 
�#جا�   hلشر	 �مو	فقة  	هللا  #ضا  �لك  في   �P 	لمنحر{.  تعديل 
ثو	به، �لكن 	لثو	D 	لعاجل هو هذ9 	لمتعة 	لنفسية 	لعجيبة 	لتي ال 

توصف، يجدها َمن يوّفقه 	هللا Pلى مثل �لك.

*   *   *
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-١١٥-
بين Pقر	# 	لعدx �تطبيق نص 	لقانو�

لّما جئتها  	لنبك. �	لنبك  َتتِّمة 	لكالc عن  هذ9 	لحلقة فيها 
ُبَلْيد] �0 قرية كبير]، 	لقديم منها  (في �0	خر سنة ١٩٤١) كانت 
قائم فو^ 	لجبل �	لمدينة 	لجديد] -بشو	#عها 	لمستحَدثة ���#ها 
	ألنيقة �	 	لو	جها 	لحجرية 	لجميلة �	ألقو	M �	ألعمد]- في 
منبسط من 	أل#� حوx هذ	 	لجبل، ��لك كله قائم على �#�] 
من ُ�#� لبنا� 	لشرقية تعلو عن 	لبحر 0كثر من علّو مصيف صوفر 
في لبنا�. فاستأجر x�0 �	# على يمين 	لد	خل على 	لبلد من 
جهة 	لشاc، ثم جا� 0خي ناجي بعد �لك بأمد طويل فصا# قاضيًا 
فيها، فاستأجر �خر �	# على يسا# 	لخا#~ منها Pلى حمص، فكا� 

.�لك من عجيب 	لمصا�فا

شديد  لعلّو9  �	لبلد  با#�	ً  شتا�  �كا�  	لشتا�،  في  جئتها 
	لبر��]، �لم نكن نتخذ في 	لشاc هذ9 	لمد	فئ، Pنما كا� يتخذها 
بـ>	لمنقل<،  نكتفي  فكّنا  منهم،  نكن  �لم  �	لِغنى،  	ليسا#   ��ُ�َ
�	لنقو    xألشكا	 مختلف  	لحديد   �0  Mلنحا	 من  �عا�  �هو 
	لمتقد  	لجمر  	لرما� �خالله  فو^  يكو�  ثم  	لرما�،  فيه  يوضع 
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فيدفئ 	لقريب منه. فلما ُعّينت في 	لنبك حّذ#ني َمن يعرفها من 
شّد] بر�ها، فاشتريت مدفأ] (صوبا) من 0صغر 	ألنو	h �0#خصها 

فأخذتها معي.

�بلغ من شد] 	لبر� في 	لشتا� تلك 	لسنة في �مشق (فضًال 
عن 	لنبك) 0� 	لما� 	لذ� ينزx من 	لحنفيا كا� يتجّمد فيصير 
عمو�	ً صغير	ً من 	لجليد. �كانت 	لمد	فئ ُتوَقد بالحطب، فكا� 
من 	لمألو{ في 	لشا0 c� Dّ# 	لبيت عندما يأتي بالمؤ�نة للشتا�: 
يأتي  	لد	#، كا�  Pليه  بالر5 �	لسمن �	لزيت �	لسّكر �ما تحتا~ 
	لو	حد  	لَجَمل  بحمل  يكتفي  من  	ألسر  فِمن  	لحطب،   xبأحما
�منهم من يأتي بالحمَلين �	لثالثة �	أل#بعة؛ ُينِزلونها 0ماc 	لبيت، 
 ،(��kأل#نا	، �0 �أللبا	0كثرهم من  �كا�) ��#لكّسا	 يأتي  ثم 
�كانو	 ��� لِحى بيضا�، شيوخًا �لكنهم 0قويا� 0تقيا�، يجّر��� 
كا�  	لقطع  صّغر�	  �كلما  	لحطب،  تكسير  �يتوّلو�  فؤ�سهم 
0جرهم 0على �كا� ثمن 	لحطب 0غلى. ثم 	#تقت 	لحاx بعد �لك 

فصا# 	لحطب ُيباh مكّسر	ً.

 0نني كنت قبل �لك بسنو	 	لزما�  �من عجائب 0حد	� 
(كما عرفتم) مدّ#سًا في 	لبصر] في صيف حاّ# شديد 	لحر	#]، 
فخر~ ثالثة من 	لناM معهم Pفريقي 0سَو� 	للو�، فتعّطَلت 	لسيا#] 
�هبو	  �لّما  	لحّر،  شّد]  من  عطشًا  فماتو	  	لبّرية  في  �	نقطعو	 
يتتبعو� 0ثرهم �جد�	 	لرجل 	أل�x منهم قد ما فدفنه 0صحابه، 
 � 	لمتعوِّ ُ�فن �فنًا غير كامل، ��جد�	 	إلفريقي 	ألسو�  �	لثاني 
على لذh 	لحر	#] �على مّس 	لشمس قد سا# شوطًا بعيد	ً �حد9، 
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 Mلنا	في 0#ضه. تلك جماعة من  ثم غلبه 	لحّر �	لعطش فما
يموتو� من شد] 	لحّر، فلما جئت 	لنبك #0يت جماعة ماتو	 من 
شّد] 	لبر� في 	لّذ#� 	لعالية 	لمحيطة بالنبك �يبر�� 	لممتّد] Pلى 

َبْعَلبّك.
*   *   *

	لنبك،  	لتي 0قمتها في  �قعت لي حو	�� كثير] في 	لسنة 
ْنها فأنا �0كر 	آل� ما بقي في �	كرتي منها. لكنني لم ��0ِّ

من �لك 0� 	لشيخ تا~ 	لدين 	لَحَسني #جع تلك 	لسنة Pلى 
كوليه  �	لكولونيل  كاتر�   x	لجنر	 	لفرنسيين:  مع  �	تفق  �مشق 
(�هم 0صدقا9k) على Pعال� 	ستقالx سو#ية. �لم يكن 	ستقالًال 
�نّصبو9   ،cألما	 Pلى  حاx- خطو]  كّل  -على  كا�  �لكنه  كامًال 
#ئيسًا للجمهو#ية. �كّنا نتنّد# بذلك، أل� #ئيس 	لجمهو#ية Pما 0� 
تنتخبه 	لهيئة 	لتشريعية (	لبرلما�) �0 0� ينتخبه 	لشعب مباشر]، 
0ّما #ئيس للجمهو#ية ُيعيَّن من غريب عن 	لبلد يحكمها حكم قّو] 
�تسّلط فلم ُيسَمع بذلك من قبل. على 0� من 	لحّق 0� 0شهد 0� 
حكمه 	لذ� كّنا ننا�ئه �نقا�مه �ال نرضى به كا� خير	ً، �0 كا� 

0قّل شر	ً، من كل حكم شهدنا9 بعد9.
 xيجو �لَحَسني، 0	لدين 	لشيخ تا~ 	لجمهو#ية، 	#ئيس  �	0#
جولة في سو#ية، فبد0 بالنبك في طريقه Pلى حمص فحما] فحلب. 
�0بلَغنا قائم 	لمقاc 0� علينا (�0 على 	لموظفين) 0� يخرجو	 Pلى 
�	عتصمت  فأَبيت  حمص)،  (طريق   cّلعا	 	لطريق  من  	ستقباله 
ه Pلّي.  بمحكمتي، �كرهت 0� 0خر~، �صمد لكل ضغط ُ�جِّ
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مع 0نه خاx �5جتي، شقيق 0مها، �هو 	بن شيخ مشايخنا 	لشيخ 
بد# 	لدين 	لحسني.

بقليل قاضيًا  	لتا#يخ  بعد هذ	  0نني (كما سيأتي) كنت  كما 
في ��ما، �كا� قد 	ستلم #ئاسة 	لجمهو#ية شكر� بك 	لقّوتلي، 
�كا� 5عيمنا 0ياc 	لنضاx �0نا 0حّبه �0حترمه، �لكنني 	متنعت 0يضًا 
عن 	لخر�~ الستقباله بحّجة 0نني ُعّينت قاضيًا �لم 0ُعيَّن #ئيس 
 c0قو �عه �ال 0 تشريفا، �ليس علّي 0� 0ستقبل #ئيسًا �ال 0� ��0ِّ

على خدمته!

*   *   *
	ستحد� 	لشيخ تا~ شيئًا جديد	ً، سّنة ال تخلو من نفع، هو 
0نه عّين يومًا سما9 >يوc 	لفقير<، �سّخر 0قالc 	لُكّتاD في 	لصحف 
	لفقر	�  Pلى مساعد]   Mلنا	 ليدعو	  	لمساجد  	لخطبا� في  �0لسنة 
�	لعطف عليهم �	لتبرh لهم في هذ	 	ليوc، �فعًا لما 0صابهم من 

.Dلحر	 cلضنك في 0يا	لضيق �	

	لمسجد خطبة  في  0حيانًا  0خطب  	لفكر]. �كنت  0عجَبتني 
0ّلفت  ثم   .cليو	 بالفقير في هذ	   cالهتما	لى P  	لجمعة، فدعو
�من   Dلطّال	 من  له  �حشدنا  لجنة   -cلمقا	 قائم  -بر�0  لذلك 
شباD 	ألحيا� 0عد	�	ً كبير]، فلما كا� هذ	 	ليوc 	جتمعنا �0ًال في 
شبه 	حتفاx فألقيت فيه كلمة بد0تها بقوله تعالى: {ها 0ْنُتم هؤالِ� 
ُتدَعو� لُتنِفقو	 في سبيِل 	هللاِ، فمنكم َمن يبَخُل، �َمن يبَخْل فإّنما 
 xَْيستبد تتولَّو	   �ْP� 	لفقر	ُ�،  �0نتم  	لغنّي  نفِسِه، �	هللا  يبخل عن 

قومًا غيَركم، ثّم ال يكونو	 0مثالكم}.
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0عا��  �كنت  عليه،  يقد#��  بما  يتبّرعو�   Mلنا	 0قبل  ثم 
	لكالc �0قوx لهم: 	لقليل �	لكثير يكو� ألصحابه 	ألجر 	لوفير، 
�ُ#Dّ �#هم سبق عشر] �ال{ �#هم... ��0كر لهم ما 0حفظ من 

	آليا �	ألحا�يث في فضل 	لصدقة �عظيم ثو	بها.
ثم عملت شيئًا جديد	ً، هو 0ننا جئنا بد�	Dّ �عربا صغير] 
في  ينا��  َمن  �بعثت  كبير]،  فا#غة �سالًال  0كياسًا  فيها  �ضعنا 
	لناM ند	� يشبه ما يكو� في 	لعرضا (	لعر	ضا) 	لشعبية في 

:cلشا	
كثيرهاتو	 قمح هاتو	 شعير،  هاتو	  قليل  هاتو	 
للفقـير،  مـليـح  كبـيـركـلـه  كـلـه عليه 0جر 

	لر5،  �من  	لشعير  �من  	لقمح  من  ُيعطو�   Mلنا	 فأقبل 
	لبيتية  Pليها، بل �من 	أل�	ني  	لتي ال يحتاجو�   Dلثيا	 بل �من 
�	فر	ً. ثم جئنا Pلى قو	ئم كّنا قد  ما جمع عندنا من �لك مقد	#	ً 
0عد�ناها بأسما� 	لفقر	� في 	لبلد، فدعونا بهم �سّلمنا ُكالָד منهم 
	لناM؛ فكا� 	لجمع علنيًا �	لتو5يع علنيًا، �ما   c0ما نصيبه علنًا 
كا� من 	لَمؤ�نة بعثنا به Pلى بيو 	لمستحّقين �بعثنا معهم شهو�	ً 
	لمسلمين ليست فيهم 50مة  Pليهم. �لك أل�  0نه �صل  يشهد�� 
بخل فهم كر	c يبذلو� 0كثر ما يقد#�� عليه، �لكن فيهم 50مَة ثقة 
�خوفًا من 0� يضيع 	لماx قبل بلوغه غايته 	لتي جمع من 0جلها، 

فبسبب �لك ما تر�� 0حيانًا من بعض 	لبخل �بعض 	لضّن.
*   *   *
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P� 	لقانو� حينما يكو� ماشيًا مع 	لعدx �يحكم به 	لقاضي 
ما  به، �لكن 0صعب  Pلى ما حكم  	لضمير مطمئنًا   rمرتا �يكو
	لقانو� في  	لعد	لة في طريق �0� ير�  	لقاضي 0� ير�  يعتر� 

طريق �خر.
	شتر�9  يشبهه  	لقمح �ما  	شتر�	   	�P  cلشا	 	لناM في  كا� 
 xستعما	 �0لغى  	لقانو�  فجا�  معر�{،   xمكيا �	لُمّد  بالُمّد، 
	لمكاييل 	لقديمة �0لزc 	لناM جميعًا بالمكاييل 	ألجنبية 	لجديد]، 
فالقياM بالمتر ال بالذ#	h، �	لو5� بالكيل (	لكيلو) ال بالرطل، 

�	لمكياx باللتر ال بالصاh �	لُمّد.
Pلى   hلبّيا	 بالُمّد �حمله  قمحًا  	شتريت  0ني  لي  �قع  �مّما 
 	لتالي �جد  cليو	 	لمحكمة صبيحة  على   فلما غد� بيتي، 
بين 	لمخالفا 	لتي ُعرضت علّي في محكمة 	لصلح 	لتي 0توّلى 
	لحكم فيها (Pضافة Pلى عملي 	ألصلي في 	لمحكمة 	لشرعية)، 

�جد بّياعًا 0ُحيل عليها لمعاقبته على 0نه 	قتنى 	لُمّد �باh به.
�0نا  ُعرفًا،  0مر جائز شرعًا �مستسا¦  0حاكمه على  فكيف 
0عمله؟ �P	 حكمت عليه 	تباعًا للقانو� 0كو� قد خالفت ضمير� 
 D	لصو	لحّق �	9 	حكمت عليه بما 0# 	�P� ،في حكمي �ُجْر
خالفت 	لقانو�. فما�	 0صنع؟ �ُعر� علّي في �لك 	ليوc جّز	# 
توفير	ً  فيه  	لذبح  	لحكومة  َمنعت  	لذ�   cليو	 في  يذبح  ضبطو9 
لّلحم �	جتنابًا للضائقة 0ياc 	لحرD. �0نا 0علم 0� طاعة �لّي 	ألمر 
في مثل هذ	 	لموقف �	جبة، �P	 كا� �لي 	ألمر مّنا ال من غيرنا 
�لم يأمرنا �لم ينَهنا فيما يخالف شرh #بنا، فإ�	 منَعت 	لحكومة 
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	لذبح في بعض 	ألياc �جَبت طاعتها في هذ	 	ألمر. �لكن 	لذ� 
	لمسلمين بل هو مستعمر �خيل  مّنا، ليس من  ليس  	لذبح  منع 
علينا، �كلنا نشتر� 	للحم في يوc 	لمنع ال نر� في �لك بأسًا، 
بل #بما كا� 	للحم 	لذ� 	شتريته باألمس من هذ9 	لذبيحة عينها 

	لتي حاكمو	 	لجّز	# عليها.
�جد مخلصًا من هذ	 فيما يشبه 	لِحَيل 	لشرعية 	لجائز]. 
 �0  cمحّر الستباحة  طريقًا  كانت   	�P ممنوعة   hلشر	 في  	لِحَيل 
من  مخرجًا  Pّال  ليست  	لِحَيل  بعض  �لكن  �	جب،  من   Dللهر
�#طة َتَوّ#� 	لمسلم فيها، �هذ	 	لنوh من 	لِحَيل 0شبه بأ� يكو� 
جائز	ً. 0لم يعّلم 	هللا نبيَّه 	لذ� حلف 0� يضرD �5جته مئة ضربة 
 Dْله: {ُخْذ بيِدَ� ِضْغثًا فاْضِر xقا �P طريقة تخلص بها من �#طته
حيلة  ليست  �لكنها  حيلة،  ظاهرها  في  هذ9  َتْحَنْث}؟  �ال  بِه 
الستباحة محّرc �ال للهرD من �	جب بل للخال¡ من مشكلة.

سألته: هل  	لمنع   cيو في  �بح  	لذ�  يدّ�  بين  �قف  فلما 
كا� 	لحيو	� مريضًا فاضطُر#َ Pلى 	لتعجيل بذبحه، �0 هل �قع 
بالذ	؟   cليو	 Pلى �بحه في هذ	  فانكسر #جله فدفعك �لك 
بالُمّد �ضبطه   hبا 	لذ�  نعم. �سألت   :xفقا �كيًا،  �كا�  فانتبه 
	لشرطة عند9 في �كانه، قلت له (0لّقنه ُحّجته): هل كنت تستعمل 
	لُمّد على 0نه �نية من 	أل�	ني، �هل 	ستبقيته عند� لهذ	 	لغر� 

بعد 0� ُمنع 	ستعماله؟ فقاx: نعم.

فهل كنت مخطئًا في هذ	؟ هل على 	لقاضي 0� يتبع حرفية 
	لقانو� �0 0� يمشي مع مقاصد 	لشا#h؟ �كر هنا قّصة 	لصحابة 
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حين 0مرهم 	لرسوx عليه 	لصال] �	لسالc 0ّال يصّلو	 	لعصر Pّال في 
بني قريظة، فمنهم من فهم 	ألمر فهمًا حرفيًا فأّخر صال] 	لعصر 
حّتى �صل Pلى بني قريظة، �منهم من فهم 0� 	لرسوx ‘ لم يكن 
يريد تأخير 	لصال] �لكن تعجيل 	لسير، فصّلى على 	لطريق. فما 
الc 	لرسوx ‘ �	حد	ً من 	لفريقين أل� 	لعذ# قائم. �0نا منعت 
	لعقوبة عن مرتكبي 0مر يعتبر9 	لقانو� �نبًا، �لكنه ليس �نبًا في 
�0نا  مضّر] ألحد،  فيه  �ليس  	لعر{،  نظر  في  �ال   hلشر	 نظر 
0عمل مثله. فكيف 0ُعاقب #جًال على عمل 0نا 0عمله �	لشرh لم 

يمنعه؟ �هل 0ستحّق 0� 0كو� مع �لك قاضيًا؟

*   *   *
تافهة،  عا�ية  قضية  	لصلح  محكمة  في  علّي  �ُعرضت 
�لكن 	لظر�{ كّبَرتها �نفخت فيها �جعَلت منها قضية مسلمين 

�نصا#�.

تألونا خباًال،  �قد 0مرنا 	هللا 0� ال نّتخذ بطانة من ��ننا ال 
�بّين لنا 0نهم يوّ��� عنتنا �0ننا نحّبهم �نخلص لهم �ال يحّبوننا، 
�0� 	لبغضا� قد تبد� من 0فو	ههم حينًا �تخفى 0حيانًا، �لكن ما 
في قلوبهم من بغضنا �	لدMّ علينا �	أللم لما يصيبنا من 	لخير 
0كبر. �مع �لك لم ننتبه. �قد طالما #0يت في حياتي من تسامحنا 
نحن �تعّصبهم �من Pخالصنا �من كرههم ��ّسهم علينا 	لشي� 

	لكثير.

َمن   �0 	لعثمانيين،   c0يا من  قانو�  عندنا  كا�  0نه  	لقضية 
#0يت  �قد  	لشهر.  نهاية  Pلى  ُحبس  علنًا  #مضا�  شهر  في  0فطر 
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	لذ�  	لحّي  للمسجد في  	لمجا�#]  	لمحّطة  	لنبك، في  مّر] في 
ُيسّمى 	لمخر~، �هو على 	لطريق 	لد�لي 	لذ� يصل بين �مشق 
�حمص �يمّر من �سط 	لنبك، #0يت #جًال يدّخن علنًا �هو قاعد 
باعتر	ضهم، �قد  	لناM �ال يحفل  يبالي شعو#  	لقهو]، ال  في 
كا� عمله يجّر Pلى فتنة، فأمر بوقفه (�0 بإيقافه) �حكمت عليه 

بالسجن Pلى نهاية شهر #مضا�.

 c0قال فتحّرَكت  مسلم،  غير  	لرجل  هذ	  كا�   �0 �	ّتفق 
	لمتزّلفين Pلى 	لمستعمرين �	نطلَقت 0لسنة 	لحاقدين �	لناقمين، 
منع   �ّ0 جو	بي  �كا�  فسأَلتني،   xلعد	  [#	5� Pلى  �لك  ��صل 
 cّليس خاصًا بالمسلمين �لكنه عا �إلفطا# علنًا في شهر #مضا	

لجميع 	لسكا�، ألنه من نوh 	إلخالx باآل�	D 	لعاّمة.

قانو�  فألغى  	لزعيم  حسني   Dنقال	 �جا�   ،cأليا	  �مّر
جديد  بقانو�  �جا�kنا  به،  نحكم  كّنا  	لذ�  	لعثماني  	لجز	� 
مترَجم عن 	لقو	نين 	ألجنبية 	لوضعّية. �لي مع هذ	 	لقانو� شأ� 
طويل؛ كتبت عنه �حوكمت 0ماc مجلس 	لقضا� 	ألعلى �ُحكم 

علّي بعقوبة مالّية، �سيأتي بيا� �لك في موضعه.

 Mلنا	لماّ�] تجّر0 	هَبت معه هذ9 �� �	لجز	 �لّما 0ُلغي قانو
 ��0 �ال  عليهم  عقوبة  ال  0نه  �ظّنو	  #مضا�،  في  	لفطر  على 
	لتمييز)  (محكمة   cلشا	 في  	لنقض  محكمة   فاتخَذ ينالهم، 
بهيئتها 	لعاّمة قر	#	ً باعتبا# هذ	 	إلفطا# 	لعلني ُمِخالָד باآل�	D 	لعاّمة 

�مزعجًا للهيئة 	الجتماعية، �مستحقًا للعقوبة.
	لقانو�  قّو]  له  ليست  	لتمييز  لمحكمة  	لعاّمة  	لهيئة  �قر	# 
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�لكن له 0ثر	ً في حكم 	لُقضا].
*   *   *

يكشفن  لكنهن  	لكامل،   Dلحجا	  متحّجبا 	لنبك  نسا� 
	لوجو9 �	أليد� على عا�] 	لفّالحين عاّمة في �يا# 	لشاc �عا�] 
	لبد� في ضو	حيها �في با�يتها. فجا�تني مّر] 	مر0] شاّبة حسنا� 
حديثة عهد بالز�	~ تطلب 	لطال^ من �5جها. �نظر فإ�	 هو 
شاDّ جميل 	لصو#] مكتمل 	لشباD ال ُيشتكى منه شي�، فسألتها 
منه  فشممت  �	ضح،  بسبب   تأِ فلم  	لطال^  طلبها  عن سبب 
فأّجلت  	لعمل.   Dبثيا 	لمحكمة  جا�  #يحًا مؤ�ية، �كا� جّز	#	ً 
	لرجل �	ستدنيُته �نصحُته  	لمر0]، �	ستبقيت  	لدعو� �صرفت 
بأ� يذهب Pلى �	#9 فيغتسل �يبّدx ثيابه ثم يقصد حّالقًا يأخذ من 
شعر9، ففعل فعا� شخصًا جديد	ً، فلما جا�	 من 	لغد للنظر في 

	لدعو� سألتها: ما�	 تقولين؟ قالت: لقد 0سقطت 	لدعو�.
�ليس هذ	 	لعمل من 	ختر	عي 0نا �لكنه تقليد للرجل 	لعظيم 
	لذ� سّما9 	لرسوx عليه 	لصال] �	لسالc >عبقريًا<، �هو عمر بن 
	لخطاD في قّصة مماثلة لهذ9 	لقّصة تر�نها في كتب 	لتا#يخ �في 

كتابي >0خبا# عمر<.
�كا� في 	لنبك (كما هي 	لحاx في 0كثر 	لضو	حي �	لمناطق 
	لبعيد] عن 	لعاصمة) 0َُسر لها �جاهة تتناh5 فيما بينها عليها، كا� 
في 	لنبك 0سر] �x 	لنفو#� ��x طيفو#، �كانت 	ألياc تمشي مع 
�x 	لنفو#� ثم تبّدَلت فمالت مع �x طيفو#، ثم عا� 	لرياP rلى 
سفينة 	لنفو#يين لّما ظهر منهم ضابط كبير في 	لجيش، �لعّل 0خانا 
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	لمخر~ في 	لر	ئي في 	لريا� منذ# 	لنفو#� من هذ9 	ألسر].
 �#P لشرعية قضية �صاية في	لمحكمة 	ُعرضت علّي في 
كبير، �	لو	#ثة قاصر] تحتا~ Pلى من يتوّلى 0مو#ها �يرعى شؤ�نها. 
�Pلى  تنظيم  Pلى  تحتا~  معّقد]  �قضايا   للتركة مشكال �كانت 
مو	جهة 	لمحاكم، �خشيت 0� 0جعل 	لوصّي من Pحد� 	ألسرتين 
 cلشا	لقاصر]، فوّليت #جًال ثقة من 0هل 	لمتنا5عتين فيضيع حّق 	
ُتّجا#  كبا#  	هللا عليه، �كا� من  	لطويل #حمة  	لشيخ موسى  هو 
	لتّجا# 	لعلما�  	لشاc، �كا� من طبقة كا� تنقر� �هي طبقة 
�0 طلبة 	لعلم، �كا� من 0قرD 	ألصدقا� لو	لد� #حمه 	هللا، بل 
#بما كا� �0نى صديق منه. �كا� من 0صدقائه 	لسيد شريف 	لنّص 

من 	لتجا#، �	لشيخ 0حمد 	لقشال�، �جماعة.
 �ثر قد  0كو�   �0 تعيينه �صيًا، �خفت  �0ًال في   ترّ��
بدينه  0ثق  من   فاستشر 	لحّق،  عن  بذلك  فأحيد  ألبي  صديقًا 
فوّليُته  0مثاله،  من   Mبنا� به  فأشا#�	  �بالحيا]   Mبالنا �خبرته 
�يخّلص  	لبنت  حّق  بها  يستخر~  كثير]   xبأعما �كّلفته  	لوصاية 
مشر�طة،  �الية  �ّليته  0نني   �0 	لمتشابكة،  	لقضايا  من  مالها 
لينجز  ُمّد] محد��]  �0مهلته  	لوالية  هذ9  على  0جر	ً  له  �جعلت 
هذ9 	ألعماx. فانقضت 	لُمّد] فلم يصنع مما ُكلِّف به Pّال 	لقليل، 
فو	جهت 	متحانًا: هل 0#	عيه لفضله علينا بعد �فا] 0بي �لصلته به 

�صد	قته له، c0 0ُقيم ميز	� 	لحّق عليه كما 0ُقيمه على غير9؟
ِهّمته ليصنع  0فّكر، �حا�لت 0� 0ستحّث  ليالي  0َِ#قت  لقد 
�لك،  على  يقد#  ال  0نه   فوجد بإنجا95  ُكلِّف  ما  �ينجز  شيئًا 
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ُيعيد ما كا� قد 0خذ9 من 	ألجر]. فوعد بذلك،  Pليه 0�  فطلبت 
�هو #جل ثقة 0مين، �لكنه تأّخر عن 	لسد	� فلم يكن مني Pّال 0� 

بّلغُته 	لعزx �سلكت معه 	لطر^ 	لقانونية.
للحديث عنه) من   	لشيخ موسى (�#بما عد  �0 �0شهد 
0فضل َمن عرفت من 	لرجاx، �كا� في 	لثو#] 	لسو#ية هو 	لذ� 
يتوّلى Pمد	� 	لثّو	# بالخبز، �كا� موضع ثقة 	لجميع يأتمنونه على 
خيانة  	لوصاية  هذ9  في  منه  يقع  �لم  0سر	#هم،  �على  0مو	لهم 
(معا� 	هللا) �ال تقصير متعّمد، �لكنه َعْجٌز منه �سو� تقدير مني 

لّما ظننت 0نه في شيخوخته يقد# على ما ُكلِّف به.
�	نقضت 	لقضية بحمد 	هللا بسالc، لم k0ِ� 	لرجل في شعو9# 
�حفظت له كر	مته، �لم 0ضّيع �#] من حّق 	لقاصر]، ��لك من 

توفيق 	هللا فله 	لحمد عليه.
*   *   *

Pلى  نذهب  	لر	حة  ُتستَحّب  �حين  	لجامعة   c0يا في  كّنا 
َيْبر��، �يبر�� قريبة من 	لنبك، �هي 0جمل منظر	ً �0كثر ينابيع 
في  فذهبت   ،Mلنا	 يؤّمه  قرينة  ُيسّمى  متنّز9  فيها  �كا�  �عيونًا. 
�خر 0يامي في 	لنبك Pليه فوجد مستأجر 	لقهو] فيه (�كا� قديمًا 
من تالميذ�، �هو من 0سر] مشايخ صالحين) �جدته يقّدc فيها 
	لحكومة،  لديه #خصة من   �P  xفقا 	لخمر، فدعوُته �نصحته، 
فبّينت له 0� حكوما 	أل#� جميعًا ال تملك 0� ترّخص في 0مر 
حّرمه 	هللا �منعه. فلم يسمع، فأثر 	لخطبا� �#	جعت 	لمسؤ�لين 

حّتى 50لت هذ	 	لمنكر �طر� 	لمستأجر.
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�P� كا� 	لخطب قد طغى بعد �لك �طّم حّتى لم يبَق متنز9 
Pّال �فيه   Mلنا	 يؤّمه  نبع ما�، �ال مكا� جميل  	لشاc، �ال  في 

	لخمر معر�ضًا على 	لمو	ئد ُيباh �ُيشتر�.

�شر	�ها  	لخمر  بيع   cيحّر فالدين  	لدين  Pلى  #جعنا   �P
	لديموقر	طية  مبا�£  Pلى  #جعنا   �P� �تقديمها،  شربها   cيحّر�
	لشعب   �0  >Mيمو�<) 	لشعب  حكم  معناها  	لديموقر	طية  فإ� 
كثرته  بل   cلشا	 في  	لشعب  �جمهو#  حكم)،   �0 �>كر	سي< 
	لمطلقة مسلمة تتمّسك بأحكاc 	إلسالc، فإ�	 جا#ينا ُشّر	D 	لخمر 
(�ال يبلغو� �	حد	ً في 	أللف) �0بحنا تقديمها لَِنُسّرهم نكو� قد 

��ينا 	لتسعمئة �	لتسعة �	لتسعين في سبيل مسّر] 	لو	حد.

�لكن هذ	 ما �قع �Pلى 	هللا 	لمشتكى.

��جد�	 في 0على 	لجبل صخر] لها منفذ صغير ال ينتبه Pليها 
-بالمصا�فة-  فيها  �جد�	  0حد،  Pليها  يصل  يكا�  ال  بل  0حد، 
مقد	#	ً عظيمًا جد	ً من عسل 	لنحل تجّمع من �ما� طويلة ال يعلم 
بها Pّال 	هللا، فاختلف عليها صاحب 	أل#� �	لمستأجر �	لبلدية. 
�كا� عسًال ما �	^ 	لناM مثله، �تركت 	لنبك �	لقضية لم تنتِه. 
 	لرياال  يباh 	آل� بمئا 	لنحل  	لعلبة من عسل  ��P	 كا� ثمن 

فكم يبلغ ثمن مثل �لك 	لعسل؟

*   *   *

 بقيت في 	لنبك 0قّل من 0حد عشر شهر	ً، ثم كانت تنّقال
بك  #	غب  	لو5ير  فاستدعاني  	لُقضا]،  بين   xلعد	  [#	5� في 
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	لكيخيا #حمة 	هللا عليه �سألني: Pلى 0ين تحّب 0� تنتقل؟ �كا� 
قاضي ��ما 	لذ� �ّ#بني على 0مو# 	لقضا�، 	لصديق 	لشيخ 0نيس 
	لملوحي #حمه 	هللا، قد ُنقل من ��ما Pلى حما]، فاقترحت 0� 
(�هو  عابدين  مرشد  	لشيخ  0خونا  ُينقل   �0� ��ما  Pلى  0نا  0ُنقل 
شقيق شيخنا 	لطبيب 	لمفتي 	لشيخ 0بي 	ليسر عابدين، �هما �لد	 
	لشيخ 0بي 	لخير عابدين مفتي 	لشاc 	لذ� كا� 0بي 0مينًا للفتو� 
 cلمرسو	 بها  	لتشكيال �صد#  Pلى مكاني. �تّمت هذ9  عند9) 

	لجمهو#� فانتقلت Pلى ��ما.

 cلشا	يصل بينها �بين  �كا ،cلشا	ما ُتَعّد حيًا من 0حيا� ���
على 0يامي فيها خّط تر	c طوله ثالثة عشر كيًال (كيلومتر	ً) يقطع 
	لطريق Pليها في ساعة، 0ما 	لسيا#	 فتقطعه بأقل من ثلث هذ	 
	لوقت، �لكن 	لتر	c 0كثر #	حة �0جمل منظر	ً ألنه يختر^ 	لغوطة 
	لعربيل  بُقر	ها �بساتينها، فيجتا5 جوبر ثم 5ملكا ثم  كلها، يمّر 

(	لتي ُتسّمى 	لعربين)، ثم حرستا ثم Pلى ��ما.

�من كل قرية من هذ9 	لقر� 	لتي �كرتها علما� نبغو	 منها 
�	نتسبو	 Pليها، فمن 5ملكا كا� 	لشيخ 	لزملكاني، �من 	لعربيل 
ظهر علما� قديمًا �حديثًا �خرهم 	لشيخ عبد9 	لعربيلي، �هو 0حد 
شْيَخي 	لُقّر	� في 	لشاc، 	لشيخ 	لكبير هو 	لشيخ محمد 	لحلو	ني 
	لذ� لم 0سمع قاِ#ئًا في حياتي، ال في مصر �ال في 	لشاc �ال 
في غيرها من 	لبال� 	لتي مشيت Pليها، 0ضبط منه مخا#َ~ حر�ٍ{ 
	لقر	�	 على طريقة  منه على 	ألحكاc، �كا� يجمع  �0حرَ¡ 
	لعربيلي هذ	 كا� تلميذ 	لشيخ عبد 	هللا  	لشاطبية، �	لشيخ عبد9 
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	لدين   rصال 	لدكتو#  	لمؤّلف  	لصديق  	أل�يب  (�	لد  	لمنّجد 
	لمنجد) 	لذ� جمع على طريقة 	لطيبة.

�من 0عجب 	ألمو# 0� 	لشيخ 	لذ� 0خذ عنه 	لشيخ عبد 	هللا 
قا#£  مشير  	لعثماني.  	لجيش  في  ُمشير	ً  كا�   	لقر	�	 	لمنّجد 
	لعثماني،  	لجيش  قا�]  0مثاx من  	لعلما�! �له  يأخذ عنه  مجّو� 
�مع �لك نذcّ 	لعثمانيين �ننسى مز	يا �0	ئلهم لذنوD �0	خرهم من 
	التحا�يين، بل P� مّنا من تبلغ به 	لجر0] على 	لحّق �على 	لو	قع 
�على مخالفة 	آل�	D، 0� يقر� 	لحكم 	لعثماني بالحكم 	ألجنبي 

فيقوx: 	الستعما# 	لفرنسي �	إلنكليز� �	الستعما# 	لعثماني!

*   *   *
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-١١٦-
من �كريا 	لحرD 	لعالمية 	لثانية

Pلينا من  	لتي مضت �ما حملت  	أل�لى   Dلحر	 نذكر  كّنا 
	لجوh �	لخو{ �	لنقص في 	ألمو	x �	ألنفس �	لثمر	، �كيف 
كا� 	لشعب يمو جوعًا ثم ال يجد 0مو	ته قبر	ً، أل� 	لحرD لم 
ُتبِق من 	لرجاx من يقد# على حفر قبر! نذكر هذ	 كله ثم ننظر Pلى 
هذ9 	لحرD 	لثانية فنر	ها سالمًا علينا �0منًا، لم َنُجْع فيها �لم َنْعَر 
�لم َتَنْل مّنا مناًال، 	للهّم Pّال ما نالت بأظافر بعض 	لتّجا# �0نيابهم 
ببعض  بلغو	  �#بما  عشر	ً،  	ألشيا�  ثمن  من  	لو	حد  جعلو	   �P
	لطمع  تبّدلت، �لكنه  	لسلع �ال  قّلت  	ألثما� مئة ضعف! �ما 

�	لجشع �ِ#ّقة 	لدين �ضعف 	لخلق.
�	ستمّر مرير 	لحرD �	نتشر نا#ها �نحن ال نعر{ مكانها 
مّنا:  0حيانًا  �تدنو  بنا  بلهبها  تطيف  �جعلت   ،hلسما	 على  Pّال 
	متّد لسانها Pلى مصر فجزعنا �0شفقنا �كّنا مع 	لمصريين بقلوبنا 
�0لسنتنا، �ما نملك -لعمر�- Pّال 	أللسنة �	لقلوD. ثم �نت مّنا 
فبلغ لهيبها 	لعر	^، فأقبلنا على 	لعر	^ بقلوبنا، �ما جانبت مصر 

.Dلقلو	ال توّلت عنها تلك �
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 (١٩٤١ حزير	�   ٢٠ 	لجمعة   cيو)  cيو  	� 0صبحنا  ثم 
على صو 	لر	ّ� (	لر	�يو) يقوP :x� 	لحرD في >	لِكْسو]< على 
فيه  >	لمانع< �ما  Pّال جبل  نجد  فلم  Pليها  فنظرنا  0بو	D �مشق، 
0ثر لحرD، فكّذبنا �0نكرنا. فقاx 	لعا#فو� P� 	لمعركة �#	� هذ9 
	لجباx �0كد�	 �لك، �لكنا لبثنا مكّذبين. فلم تكن Pّال لياx حّتى 
بد في 	ألفق 	لِقْبلي(١) من �مشق �مضا 	لمد	فع، نر	ها من 
حّينا حّي 	لمهاجرين على سفح جبل قاسيو�، �سمعنا 0صو	تها، 
لم  	لحرD. �لكّنا  بلَغتنا هذ9  قد   �ْ0 �0يقّنا  	لر	ّ�   xقا ما  فصدقنا 
ُنكبرها �لم ُيِصْبنا 	لذعر منها، �P لم تمسسنا نا#ها �ال �صل Pلينا 

0ُ�	#ها.
ثم �َنت مّنا 	لنا#، �	نطلقت 	لمد	فع 	لثقاx من قالh 	لمز] 
بل  تهتّز،  لم  0هلها  0فئد]  �لكن  �مشق،  لها   فاهتّز �قاسيو� 
#	حو	 يؤّمو� 	لسفح ُيشرفو� منه على 	لمعركة �هي �	نية منهم، 
�Pنهم  �شمائلهم.  0يمانهم  عن  �شظاياها  ��	نهم  في  0صو	تها 
 ،cليو	لمهاجرين عشّية �لك 	جتماعهم في 	� 	فهم هذ	شرP لفي
يتحّدثو� في 0مر 	لجيش 	لمهاجم من 	لفرنسيين 	لديغوليين 	لذ� 
عر� على 	لجيش 	لفرنسي في �مشق (من 0تباh 	لما#يشاx بيتا�) 
 Dلحر	مشق مدينة مكشوفة كيال تعبث بمحاسنها 0يد� � �تكو �0
فتجعل عامرها يبابًا �قصو#ها تالًال، فأبى 	لمقاتلو� من 	لفرنسيين 
بإبائهم �مشق لأل��. �ما يعنيهم �0	ها، �ال  في 	لشاc فعّرضو	 
ُيفَجعو� في �5~ �ال �لد،  �	ٌ# �ال  �P	 هي تخّربت  لهم   cُتهَد

ألنهم غربا� عنها �	غلو� عليها 0عد	� لها.
______________________

(١) �0 	لجنوبي؛ أل� 	لقبلة في �مشق Pلى 	لجنوD (مجاهد).
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	لناM مز�حمين  	لعشّية �كا�  	لمعركة مشتّد] هذ9  �كانت 
	لقنابل قد ضّلت   	�P� ،بها	0بو ُفتحت  ينظر��، ��P	 بجهّنم قد 
طريقها فإ�	 هي تكا� تساقط على 	لمهاجرين، 0جمل 0حيا� �مشق 
�0بهاها! فطا# 	لفزh بألباD 	لناM، �كانت مثل ساعة 	لهوx 	لتي 
	لقيامة... �P� كا�   cيو 	لناM كحالهم  باهللا منها، �صا#  ُيستعا� 
هوx يوc 	لقيامة ال ُتقاM به 0هو	x 	لدنيا، يوc يجد 	لمر� ما يشغله 
 D	ألبو	#هم مفّتحة �� 	عن 0خيه �صاحبته �بنيه �0مه �0بيه. فخّلفو
 >cلشا	قلنا > 	�P�) cلشا	لى P لتي توصلهم	لطر^ 	منافذ  	ستلمو	�
فإنما نعني 	لمدينة 	لقديمة منها)، يريد�� 0� يعتصمو	 باألمو� 
 	لمو تحمل  	لتي  	لقنابل   �0 منهم  ظنًا  جو	9#،  في  �يقيمو	 
�	لدما# ال تعر{ 	لطريق Pلى بيو 	هللا. فلم تكن تر� على 	لطر^ 
Pّال 	لناM مسرعين بوجو9 شاحبة �0عضا� من 	لخو{ مضطربة، 
#] مكشوفة 	لوجه من 	لفزh با�ية  �#بما خرَجت 	لمسلمة 	لمخدَّ
 	�P لى �تتعاقب كالغيث	لقنابل تتو	فع تنطلق �	لمد	لمحاسن، �	

	نهمر، �كا� 0مٌر ال يوصف.
�كّنا نسكن في �	# على 	لشا#h 	لعاcّ، �قد 	ستعّد نساkنا 
�لبسن ثياD 	لخر�~ �لكننا لم نبا#r �	#نا. �كانت لي عّمة عجو5 
صالحة ال عمل لها Pّال قر	�] 	لقر�� �	لدعا�، فقلت لها: هلّمي 
نخر~. قالت: Pلى 0ين؟ قلت: Pلى حيث يذهب 	لناP ،Mلى جو	# 
كا�   �P لنا}؛  	ُهللا  كَتَب  ما  Pّال  ُيصيَبنا  لْن  {ُقْل  قالت:  	ألمو�. 
قاعد]  �لبَثت  هنا�.   نمو كما  هنا  ِمتنا   نمو  �0 علينا   ً	# مقدَّ

مكانها فقعدنا معها.
*   *   *
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لمولين لأللما�،  لفرنسيين  نسحب جيش هو جيش  ثم 
�%خل جيش هو جيش %يغو" لمنا�! لأللما�، �كلهم عد� لنا 

�كلهم طامع فينا مستعمر لبال%نا.

(كما   �نّصبو لحر4،  نتها5 � سو7ية  ستقال"   فأعلنو
لحسني 7ئيسًا  لدين  تا<  لشيخ  لماضية)  لحلقة  قلت لكم في 
لصعد5، ال ألنهم  Iلناللجمهو7ية لتي Kعلنو تشكيلها. فتنّفس 
ُيعطى  يؤَخذ �ال  فاالستقال"   ،Sلموهو الستقال"  بهذ  ُخدعو
الستقال" لذX يأتي منحة من لغاصب ليس Vّال حتالًال بلو� �
\خر. �لكنهم تذّ�قو لّذ] ألمن بعد لخوY، �عا% َمن كا� لجأ 
عة لذين Kكلت لحر4  لمر�َّ [K^لمرVلى لبلد من سكا� لُقر_ 
�َصْحنايا  ألشرفية � لبا%7] � لكسو]  سكا�  �غّالتهم:  %�7َهم 
لَقدS، �تلك لقر_ لتي تطيف بدمشق تحّف � gسبينة �سبينا�
بها من جهة لغوطة (لغوطة لتي كانت تنعم باألنس �لدعة في 
ظال" ألشجا7، فجعل لمتمّدنو� لمستعمر�� بقاعًا كثير] منها 
7َّيا قرية لعنب لديرني %� (7صحر5 قاحلة ال شجر] فيها �ال %
 jلمدَ� بلونه �طعمه �نبل حبته �جال" عناقيدلذX تباهي %مشُق 
تساp كر�مه، �جا7تها لِمّز] >جيز] %مشق< �Kجمل ضوحيها... �
عا%� Vلى %�7هم �مساكنهم يحسبو� Kنها ال تز" لهم مساكن، 
لقر_ ما لم ُيبِق لمتمّدنو� لمتحضر�� منه  jمن هذ �K ما �7%

Vّال Kطالًال �7سومًا.

�\��هم  مصيبتهم  في  سوهم � لذين  لدمشقيو�  نطلق �
ألحيا5  فاشتعلت  لوالئم؛ �  gبالحفال يوّ%عونهم  منا^لهم  في 
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�	لكّالسة  	لقيمرية  سر�#	ً:  �	بتسمت  نو#	ً  باألمو�  تحف  	لتي 
�باD 	لسالمة �باD 	لبريد �سيد� عامو�... حّتى ليحسبها 	لر	ئي 
ترقص طربًا، �ما بها -لو حّققَت- من طرD. �فيَم 	لطرD؟ �لكْن 
نا#  بانطفا�  للرضا  �Pظها#	ً  لقلوبهم  �تطيِيبًا  للمنكوبين  مو	ساً] 

	لحرD، �حمد	ً هللا على ما لطف �سّلم.
ليالي  ليلة 	أل#بعا� (٢٥ حزير	� ١٩٤١) كأنها من  �كانت 
	ألعيا�، �كا� 0سبق 	ألحيا� في هذ	 	لمضما# 	لكّالسة، هذ	 	لحّي 
 rلبطل صال	لى جنب مسجد بني 0ُمّية عند مدفن P بض	لر	لصغير 	
	لدين، فظهر على 0يد� 0هله ُمدِهشا 	لشهامة �	لكرc، حّتى 
لقد ��� #جلٌ منهم �	حٌد سبَع 0سر في �	#9، ��0الهم من بشاشة 

�جهه �فضل ماله �مسكنه ما ال يمتّد Pلى 0كثر منه جهد مثله.
*   *   *

	ألعيا�  ليالي  من  حسبوها  	لتي  	لليلة  هذ9   Mلنا	  cنا
ينتظر��  نا#ها،   	نطفأ �قد   Dلحر	 يخافو�  ال  مطمئّنين، 
كانت  فلما  �	لرخا�.   cلسال	 Pليهم  ليحمل  	لقريب  	لغد  بآمالهم 
 rتصد �لسبعو	لثالثمئة �	مشق � �ّال #بعًا، �مآ�P بعة	لر	لساعة 	
بالتر	حيم 	ألخير] (�هي بدعة حلو] لو كا� في 	لبدh 	لدينية ما 
هو حلو، �لكن 	لبدعة ُمّر] مهما كا� شكلها �كا� لونها)، �كا� 
	لليل ساكنًا سكو� 	لسَحر 	لفاتن 	لعميق، ��P	 بَِرّجة ال توصف، 
قلقلت 	لبيو فذهَبت بها �جا� كأنها 	لزلز	x 	لعظيم، لوال 0نها 
	قترَنت بصو 0فا^ منه 	لناP� M� 0حدهم ليضطرD في فر	شه 
 	ضطر	D 	لسمكة خرجت من 	لما�! ثم 0عقَبتها #ّجتا�، ثم جا�
 ��� Dلمفاجأ] بألبا	فذهَبت  .#ّجة 0ْنَست 	لناM 	لثالَ� 	ألُ�َليا
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	للّب منهم، �خرجو	 من بيوتهم يتر	كضو� �ما ألحدهم �جهة 
�ال مقصد.

ثم 	نجَلت 	لحاx، فإ�	 هي طيا#] ال يد#� 0حد مو#�ها �ال 
مصد#ها، 0لقت قنبلتها 	أل�لى على 0كو	¨ في مز#عة عند جسر 
تو#	 فيها ثال� 0سر، في كل 0سر] منها 0كثر من عشر] 0شخا¡، 
فأبا� 	لجميع. �ما ثمة مطا# �ال ثكنة �ال شي� مّما يصّح 0� 
على  نا#ها  	لثانية  �0لقت  هدفًا عسكريًا.   	لطائر	 لقنابل  يكو� 
باD 	لسالمة، من 0سفل 	لجزير]، فهدمت 0#بع عشر] �	#	ً (ال 
شّقة) من تلك 	لد�# 	لعربية 	لمتد	خلة 	لمبنّية باللبِن �	لطين 	لتي 
 فأبا� 	لكّالسة  على  �قعت  �	لثالثة  	لفقر	�.  	لضعفا�  يسكنها 
 Dلجنو	 Pلى  0متا#  عشر]  موقعها  عن  5	حت  �لو  كله،  	لحّي 
 xلشما	 Pلى  0متا#  	نحرفت عشر]  	لعر�M، �لو  بمئذنة   لطا#
لذهَبت بقبر صالr 	لدين. �ُ#ميت 	ألخير] في 	لحّي 	لجديد في 
 c0يا �لفرنسيو	خّربه  �لذ� لم يَكد ُيبنى بعد 0	سيد� عامو�<، <
	لثو#] 	لكبر� حّتى حمل Pليه 	لدماَ# في 	لثانية َمن حمله Pليه في 

	أل�لى.
	لطائر] �ال في جو	#9 �ال قريبًا منه   �ما في كل ما �ّمَر

شي� من 	لمصانع �0 	لمو	قع 	لعسكرية 	لبّتة.
�قع �لك كله في 0قّل من خمسين ثانية، لم يمتّد Pّال #يثما 
 	جتا5 	لطيا#] من x�0 	لمدينة 	لقديمة Pلى �خرها، ثم تو	#
في 	لظالc كما خرَجت من 	لظالc، كما يفعل 	للصو¡ في كل 

�� �كّل مكا�.
من   �بد0 	لقنابل،   rمطر Pلى   h0سر َمن  مع  0سرعُت 
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في  	لطريق،  �سط  في  سقطت  قد  	لقنبلة  فإ�	  عامو�<  >سيد� 
 ميد	� صغير يتقاطع فيه شا#عا�، فاحتفر حفر] هائلة �تطاير
بالسلع  متَرعة  جديد]   عما#	 0#بع  فأصابت  �شظاياها  قطعها 
	لتجا#ية، فضعضَعتها �هّز 0#كانها ��0خَلت بعضها في بعض، 
�0با� كل ما كا� فيها من سلعة �متاh، �0فقر 0سر	ً 	هللا 0علم 

بعد�ها، كما حّطَمت كّل 5جا~ 	لحّي �قتلت #جًال �	مر0تين.
��هبت بعد �لك Pلى 	لَكّالسة، فإ�	 هذ	 	لحي 	آلمن بأما� 
	لمسجد، 	لمجا�# لقبر صالr 	لدين، قد غد	 تالָד �	حد	ً كالقبر 
	لعظيم، كأنه لم يكن منذ ساعا يبسم للحيا] �يبسم له 	لمجد، 

�كأنه لم يكن منزx 	لكر	c 	لصيد 	لمحسنين.
�كا� 	لناM مز�حمين يعملو� َمَساحيهم �معا�لهم في هذ9 
	ألنقا� فيكشفو� عما تنفطر لهوله 	لقلوD، �يلقو� من غر	ئب 
	لحيا] �مآسيها ما ُيخجل 0كبَر 	لُقّصا¡ �يدفعه Pلى َحْطم 	لقلم 
�هجر 	لكتابة، أل� 	لو	قع 	لذ� �قع يومئذ 0بلغ من كل ما تخّيل 

	أل�با� �	لقّصاصو�.

�كا� 	لنسا� يولولن �يِصحن يسألن عن �5~ ضائع �0 �لد 
مفقو�، �يقعن على 0#جل 	لكّشافة �	لَفَعلة �0صحاD 	لمساحي 
يسألنهم 	إلسر	h بالكشف عّمن 	فتقد� من 0قربائهن، �منهم 	مر0] 
#0يتها ُتقبِل على 	لتر	D تنبشه بيديها، تبّلله بدموعها، تعّد 	لدقائق 
�	لثو	ني، تتصو# 	لمو جاثمًا على صد# من تحّب تحت هذ	 
	لثر�، فإ�	 0# 0نها لم تصل Pلى شي� �هالها 	ألمر ُجّن جنونها، 

فأقبلت تلطم �جهها �تشّد شعرها.
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�	لرجاx... لم يكن 	لرجاx يومئذ بأجلد من 	لنسا�. �كيف 
يتجّلد 	لرجل �يصبر �حبيبه تحت 	ألنقا�، �كّلما مّر لحظة 
�نا منه 	لمو شهر	ً؟ كيف يصبر �هو يظّن 0� في يد9 حيا] حبيبه 
	لمدفو� حيًا تحت 	لثر�، �يتصّو# كيف يعيش من بعد�P 9	 توّهم 

0نه هو 	لذ� قتله بتقاعسه عن Pسعافه؟

P� 	لذ� #0يت في 	لكالسة يومئذ من 	لفو	جع �	لمآسي ال 
يقد# على �صفه لسا� �ال قلم. �	لحّفا#�� خالx �لك ُيخِرجو� 
جّثة من هنا �جّثة من هنا�، فينا��� عليها ليعرفها 0هلوها. �لقد 
هة لم ُيعر{ 0صحابها، ��جد�	 ساعد	ً مبتو#	ً  �جد�	 جثثًا مشوَّ
لم ُيدَ# من صاحبه. �هذ9 	مر0] حديثها عجب من 	لعجب: فقد 
كانت تناc بين �لَديها، فلما سمعت 	لرجفة نهضت �كل ِعر^ منها 
يرتجف كأنما مّسته 	لكهربا�، فوجد 	لظالc من حولها �	مسًا 
طامسًا، فمّد يدها تتلّمس �لَديها فوقعت على 	لرضيع �لم تقع 
على 	آلخر، فتحّسست مكانه فإ�	 يدها على جذh من 	لخشب 
 cمنها#، فنهضت كالمجنونة فاصطد D	لسقف �سط تر	سقط من 
#0سها بشي� قريب حسبته 	لسقف، فا�5	� جنونها �لم تد# 0هي 
بكاkها  ينقطع  ما  	لتي  	بنتها  بيد   c0 في حلم، فأخذ يقظة  في 
 �قبعت في فر	¦ �جَدته. �كا� ينتهي Pلى سمعها صد� طرقا
بعيد] كأنها �تية من قر	#] سبع �با#، ثم 0# حين 0لِفت عيناها 
	لظلمة كأنما هي في مغا#] ال باD لها �ال كّو]، ثم Pنها من ضيقها 
كالقفص، فأقبَلت تضرD بيديها �#0سها �	لتر	D يتساقط عليها 
حّتى �جد بصيصًا من 	لنو#، �	�5	� صو 	لّطْر^ �ضوحًا في 
فأُغمي عليها  0� كا� تختنق،  بعد  	لهو	�  Pليها   D�0نيها �تسّر
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�لم ُتِفق Pال في 	لمستشفى �#ضيعها Pلى جنبها، 0ّما �لدها 	آلخر 
��5جها فبقيا تحت 	ألنقا�... لقد ماتا.

�هذ	 هو 	ألستا� 	لمصو# 0كرc يفّتش عن �لد9 	لحبيب، �قد 
جحظَت عينا9 من 	لذعر �تبّدَلت حاله �شحب لو� خّديه فصا# 
 .D	لتر	بيديه  Dلحّفا#ين �يضر	، �هو يستحّث �لليمو	كقشر] 
 cلمهاجرين يو	آلبا�... جا� به من 	لحبيب يا 0يها 	بنه، �لد9 	هنا 
 rلمسجد، عند قبر صال	# 	آلمن عند جد	 �لمكا	لُيوِ�عه  hلر�	
	لدين. �ما يفيد9 صالr 	لدين بعد موته، �ال ينفع ميٌت حيًا �ال 
يضّر9. �مّر ثال� ساعا كانت عليه �على 	لمشاهدين كأنها 
ثالثة عصو#، ثم 	نكشف 	لر�c عن نصف غرفة ��P	 	لولد فيها 

�هو حّي.
يا 0يها 	لقر	�، 0مسكو	 قلوبكم أل� 	لمشهد 	لذ� #0يته بعيني 
من  قطعة  سقطت  قد  	لولد   �0#  :Dلقلو	 يمّز^  لكم  �سأصفه 
Pسمنت 	لجد	# على يد9 فبقيت يد9 تحتها Pلى قريب من 	لكتف، 
�هو يصر¨: 0بي 	#فعني، 	#فعني يا 0بي... فلما سمع 	ألD صوته 
يرفعه  تبكي، لكن كيف  يبكي، �كل عين  يعانقه �هو  Pليه   hُهر
�فو^ �#	عه هذ	 	لثقل كله؟ �0قبلو	 يحا�لو� #فع هذ9 	لقطعة، 
�ينقلو� 	لتر	D 	لذ� سقط معها، �	لولد يصيح صياحًا جعل 0با9 
يفّكر بإنقا�9 �لو بقطع يد9! 0سمعتم؟ يفكر بإنقا�9 �لو بقطع يد9! 
�Pنهم لفي �لك ��P	 بقطعة 0خر� تهو� على M0# 	لصبي فتقتله 

حاًال.
0مه  ثد�  من  يمتّص  حيًا،  يجد�نه  #ضيع  طفل  هنا  �ها 

.xلخيا	 Dلميتة، حقائق لو كانت خياًال لكانت من 0غر	
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ال  �0نا  لي  بيد� صديق  0خذ  	لكالسة  من  	نصرفُت  �لّما 
0بصر من 	ألسى �	لحز� طريقي فقاP :x� ما #0يت ليس بشي�. 
P� 0حببت 0� تنظر Pلى 0فظع عد�	� �0شقى ضحّية �h�#0 مشهد 
سبعة  	آل�  Pلى  منه  0ُخرَ~  فلقد   ،cلسال	  Dبا Pلى  معي   xَفتعا
�عشر�� قتيًال. فَنَتْرُ يد� منه �قلت: حسبي ما #0يت! �مضيت 

�0نا ال 0#� ما حولي من 	لدموh في عيني.

ثمانية �عشرين منزًال 0ضحت خر	ئب  	لغا#] عن  �	نجَلت 
 ،xألطفا	لنسا� �	حد �سبعين قتيًال ثالثة 0#باعهم من 	تالًال، ���
�نحو من خمسين جريحًا ال يكا� يعيش منهم 0حد. ما ُقتل هؤال� 
	ألسّنة  ظُبى  على  نفوسهم  سالت  �ال  	لحمر	�،  	لمعركة  في 
�شفر	 	لسيو{. �لو �	جههم 	لعد� في حومة 	لوغى لوجدهم 
فرسانها �سا�تها، �لكنه 0تاهم غد#	ً �عد	 عليهم �هم �منو� في 
��#هم، فأخذ 	لرجَل من جنب �5جته ��لد9 �0 قتلهم جميعًا، 
لم يتوّ#h عن قتل 	لنسا� �ال عن �بح 	لذ#	#�. لم يكسر عليهم 
 cلظال	 في  مّر  �لكنه  	لقو�،  	لغاصب   xخو� �يدخل   D	ألبو	
 x5لجندية �منا	 فر	¦ عن مو	طن  	لجبا�،  	للّص  	لحالك مر�# 
 xآلمنة حو	لبقعة 	ألنه ليس من 0كفائهم - �تخّير هذ9  - xألبطا	
ِخّسة  من  	لشرير]   Mلنفو	 في  ما  كّل  عليها  فصّب  	هللا،  بيت 

��نا�](١).
*   *   *

______________________
(١) من x�0 هذ9 	لحلقة Pلى هنا منقوx بتصر{ يسير عن مقالة >كا#ثة 
�مشق< 	لتي ُنشر في تلك 	لسنة، ١٩٤١، �هي في كتاD >�مشق، 

صو# من جمالها �ِعَبر من نضالها< (مجاهد).
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��0هى،  �لك  0شّد من  ما هو  بعُد  من  كا�  0نه  ثم سمعنا 
حين لبس #جاx ��لة 	لحضا#] �	لعلم (	لتي جا� 	ليوc تحمي 
	لديمقر	طية -كما تقوx- �تد	فع عن حقو^ 	إلنسا�) حين لبس 
#جالها جلو� 	لنمو# �	لذئاD، بل لقد صنعو	 ما لم تصنع مثله 
	لذئاD �ال 	لنمو#. 	لذئاD تأكل لتعيش �تهجم على قطيع 	لغنم 
�	حد]  بضربة  قتلو	  فقد  هؤال�  0ّما  منه،   M�k# ببضعة  فتفتك 
0هل مدينة كاملة، 0هل هير�شيما ثم 0هل ناغا5	كي؛ كانت ثمر] 
	لتي هانت  	لجريمة  علمهم �تفكيرهم �#قّيهم �حضا#تهم هذ9 

معها 	لجر	ئم.
فَمن كا� معَجبًا بهم فليقر� تا#يخهم هذ	 	لقريب بتا#يخنا 
على  	لصليبيو�  عد	  لّما  �	حد	ً:  مثًال  خذ�	  	لمسلمين.  نحن 
	لقدM �بحو	 0هلها �قّتلوهم تقتيًال، حّتى قضو	 على سبعين 0لفًا 
منهم ظلمًا �عد�	نًا �نذ	لة ��حشية، فلما 	سترّ�ها صالr 	لدين 

0خرجهم سالمين �منين:
مّنا سجّيًة  ُxلعد	 فكاَ�  0بطَُحمَلْكنا   cِ بالدَّ  xَسا ملكُتم  فلما 
َغَدْ�نا على 	ألسر� َنُمنُّ �َنْصَفُح�حّللتمو قتَل 	ألُسا#� �طالما
بيننا  	لتفاُ�ُ هذ	  ينَضُحفحسُبكمو  فيِه  بالذ�  Pناٍ�  فكلُّ 

*   *   *
يكو�   �0�  cلئا�  c	كر  Mلنا	 في  يكو�   �0 0عجب  �0نا ال 
	لبشر. �لكني 0عجب  فيهم عا�لو� �ظالمو�، هذ9 سّنة 	هللا في 
0� يأتي مّنا من ينسى بيا� تا#يخنا �يتوّهم 	لنوَ# في سو	� تا#يخ 
غيرنا، 0� ُنهِمل فضائلنا ثم نمّجد 0عمالهم 	لتي يكا� 0كثرها ُيَعّد 
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من 	لر�	ئل.

 َمّر �	حد]  طائر]  من  #0يناها  �	حد]  غا#]  قّصة  هذ9 
	لثانية تهجم عليهم   Dلحر	  xخال �أللما	 بسمائنا، فكيف كا� 
	لتقتيل من  	إلبا�] �على  �0قو� على  0كبر �0ضخم  0لف طيا#] 
ما  فأصلحو	  خرجو	  	لغا#]  	نقضت  فإ�	  بنا،   َمّر 	لتي  هذ9 
	لعمل  فسد �سّد�	 من 	لجد	# ما 	نخر^، �صبر�	 �عا��	 Pلى 
�Pلى 	لقتاx؟ فهل 	أللما� -مثًال- 0قو� مّنا خلقًا �0قو� طبيعة، 
�0قرP Dلى 	لرجولة �Pلى مز	يا 	ألبطاx؟ ال، �لكن طوx 	لدعة 
�	لخموx، �	لقر�� 	لتي مّر بنا في عصو# 	نحطاطنا هي 	لتي 

0نستنا بعض فضائلنا.

�لكن ال تخافو	 �ال تيأسو	 من #�r 	هللا، فإ� 	هللا موجو�، 
	لنصر �0عا�  0عا� لكم  Pليه  فإ�	 عدتم  Pليه،  تعو��	   �0 ينا�يكم 
لكم 	لظفر. P� 	لعّز] 	لتي صّبها 	إلسالc في عر�قنا ال تز	x جا#ية 

فيها مع �مائنا.

يا 0يها 	لناP ،M� قطعة 	لذهب قد تسقط في 	لوحل فيصيبها 
	أل�� �لكنها تبقى �هبًا، �	لصفيح ليس كالذهب، �	لشر ليس 
كالخير، �	لليل 	ألسو� 	لبهيم ليس كالّضحى 	لمشر^ 	لمضي�. 
�	ليهو�� ليس كالمسلم �لو ُ�ِضَعت في يد9 0مو	x 	لدنيا، �لو 
جمع في مخا5نه 0سلحة 	لدنيا، �لو �قَفت �#	�9 0قو� ��لة في 

	لدنيا.

*   *   *
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-١١٧-
في 	لقضا� في ��ما

�كرياتي،  0جمل  من  طاقة  منها  �قد حملت  	لنبك  تركت 
منها �#�سًا   0ياc حياتي، �0خذ 0حلى  0يامًا من  فيها  �قضيت 

نفعتني في عملي.

�ّ#بني  	لذ�  	لملوحي  0نيس  للشيخ  خَلفًا  ��ما  Pلى  ُنقلت 
	ألسطو	ني،   rلفتا	 عبد  	لشيخ  فيها  قبله  �كا�  	لقضا�،  على 
	هللا  #حم  	لشطي  حسن  	لشيخ  	لحنبلي  	لفقيه  	لشيخ  �قبلهما 
	لجميع. �	لموظف 	لذ� ُينَقل Pلى ��ما Pنما ُينقل Pلى �مشق أل� 
��ما حّي من 0حيا� �مشق، �P� كّنا نر	ها يومئذ بعيد] عنها �نر� 
�هابنا Pليها سفر	ً. �	لمسافة بين �مشق ���ما 0قّل من 	لمسافة بين 
	لثالثة في حّي  	بنتي  	لجامعة ��	#  	بنَتّي في جد] في حّي   �#َ	�
 ،	لحمر	�! 	تسعت 	لمد� �تد	نى 	لبعيد	� �َسُهلت 	لمو	صال

فصرنا نر� قريبًا ما كّنا نعّد9 من قبل بعيد	ً.

كنت 0ناc في بيتي في �مشق، 0غد� على 	لمحكمة صباحًا 
	لذ�  مثل  Pليها  	لطريق  0قضي على  منها ظهر	ً، �لكنني   r�#0�
ُتمضيه 	لطيا#] 	ليوc ما بين جّد] �	لقاهر] �0 جّد] �عما�؛ �لك 
0ننا كّنا في 0ياc 	لحرD في شّدتها �في عّضتها، 	لمو	صال صعبة 
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Pلى  	لسا�سة  	لجا�]  0نزx من �	#� في  قليلة، فكنت  ��سائلها 
حيث يمشي 	لتر	c في 	لجا�] 	أل�لى فأنتظر9 حّتى يجي�، �50	حم 
�0 0طلب x�0 	لخّط قبل 0� يمتلئ ألجد لي مكانًا، فإ�	 �صلت 
Pلى ساحة 	لمرجة 0كو� قد 0ضعت 0كثر من نصف ساعة، ثم 0نتظر 
نحو	ً من نصف ساعة حّتى يصل تر	c ��ما، فأشّق 	لزحاc �0 0جد 
فيه،  	لطريق حّتى �خذ مكاني  فيفتحو	 لي   c	لكر	 بعض 	إلخو] 

فأصل ��ما بعد ساعتين كاملتين من خر�جي من �	#�!

يختر^ ��ما من �سطها شا#hٌ طويل عريض يصل ما بين 
مشرقها �مغربها، تتفرh عنه شو	#h قليلة �حا#	 ضّيقة كثير]. 
�	سعًا من طبقتين،  للحكومة جديد	ً  بنو	 في غربيها قصر	ً  �قد 
0حد  في  	لشرعية  	لمحكمة  �كانت  با5#	�.  #كنا�  5	�يَتيه  في 
	لبهو  ففي  صغير]،  غرفة  �0مامه  كبير  بهو  من  تتأّلف  	لركَنين، 
يسا9#  �عن  	لقاضي،  �سطه  في  يقعد  	لذ�  	لمحاكمة   Mقو
كاتب 	لضبط، �0مامه مكتبا� �كرسيا� للمّدعي �	لمّدعى عليه. 
نها#9 كله،   Mلقو	 على  قاعد	ً  يبقى  قبلي  0� من كا�   ��جد
فإ�	 جا� 	لمر	جعو� صعد�	 Pليه �0 �قفو	 تحته فكّلمهم من فو^. 
�	لقوP Mنما ُبني ليقعد عليه 	لقاضي �قت 	لمحاكمة فقط، فإ� 

	نتهت �هب Pلى غرفته.

�لم تكن لي غرفة �0هب Pليها فِحر ما�	 0صنع، �#جعت 
Pلى �5	#] 	لعدx فلم 0جد عندها 	ستعد	�	ً لعمل شي�. فخطر لي 
خاطر غريب لعّل 	لقّر	� 	آل� بعد ثال� �0#بعين سنة(١) َيعَجبو� 

______________________
(١) ُكتب هذ	 	لفصل سنة ١٤٠٤هـ.
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0قتطع   �0 	لخاطر هو  نفذته. هذ	  لّما  منه   Mلنا	 َعِجب  منه كما 
من 	لرحبة 	لكبير] 	لتي تفصل بين 	لغر{ �تمتّد من طر{ قصر 
يصل  جد	#	ً  فيها  0قيم  قطعة  0قتطع  	آلخر،  طرفه  Pلى  	لحكومة 
 Mلر�هة، �0نقل قو	لمحكمة �يحجزهما عن باقي 	بين غرفَتي 
	لمقابلة  �	لصغير]  لي  	لكبير]  	لغرفة  �0جعل  Pليه،  	لمحاكمة 

للكاتبين.
فّكر في �لك طويًال: هل 0ُقِدc عليه (�فيه مخالفة صريحة 
كّل شي�   h�0� عنه  0متنع   c0 	لظاهر  	لنفع  من  فيه  لِما  للقانو�) 
على حاله؟ �كنت 	مر�	ً يحب 	لمغامر	، فآثر 	أل�لى. �كا� 
	لمعا#{  كثير  	لسّن  كبير  	لبلد،  0هل  من  (فّر	 )   ��� عند� 
�	ألصحاD 0مين على 	لماx �على 	ألسر	#، فدعو به �قلت 
ُتباh 0نقا�  له: يا 0با محمد، 0#يد 0� تذهب Pلى 	لسو^ حيث 
	لبيو فتشتر� لي بابًا قديمًا �مقد	#	ً من 	للبِن يكفي لبنا� جد	#، 
 :xتأتيني بَبّنا� ماهر �نّجا# حا�^ في مهنته 0مين في عمله. قا �0�
قلت:  تصنع؟   �0 تريد  ما�	   :x0سأ  �0 لي  	سمح  �لكن  0فعل، 
فأجعل  	للبن  بهذ	  0جي�  	لخميس   cيو 	لموظفو�  	نصر{   	�P
	لغرفتين �يفصل  منه جد	#	ً من 	أل#� Pلى 	لسقف، يصل بين 
 Mلقو	 	لنجا# هذ	لقصر �0بهائه، �ينقل 	لمحكمة عن سائر غر{ 	
كله Pلى 	لغرفة 	لتي تقوc في هذ	 	لفر	¦ بعد Pنشا� 	لجد	#، �تأتيني 
	للبِن بمثل طال� جد#	�  0قمته من  	لذ�  	لجد	#  بمن يطلي هذ	 
	لقصر، فال يجي� يوc 	لسبت حّتى يكو� قد جّف �0 بد0 يجّف.

فتعّجب �لكنه �عد بأ� يفعل. �نّفذ �لك، فخر~ 	لموظفو� 
ظهر 	لخميس �	لغرفتا� منفصلتا�، �عا��	 صباr 	لسبت �هما 
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متصلتا� بينهما غرفة 	لمحاكمة، �قد 	ستقّلت 	لمحكمة 	لشرعية 
ما�	  0حد  يسألني  �لم  مّد]  �لك  على  �سكتُّ   .Dبا لها  �صا# 
 ،xلعد	 	لعمل قد عملته �5	#]  	لمقاc ظّن 0� هذ	  فعلت؛ قائم 
�	لمر	جعو� حسبو	 0� قائم 	لمقاc هو 	لذ� 0جر� هذ	 	لتعديل، 

�	ستقاc 	ألمر �لكن بقَيت غرفتي بال 0ثا�.
�كا� محاسب �5	#] 	لعدx شيخًا من بقايا 	لعهد 	لعثماني 
0بقو9 لخبرته �0مانته، كبير 	لسّن طّيب 	لقلب بطي� 	لكالc كثير 
Pليه  �هبت  عليه.  	هللا  #حمة  	لجابي،  بك  5يو	#  	سمه  	لتفكير، 
فقلت: يا 5يو	# بك، غرفتي في 	لمحكمة في ��ما ما فيها 0ثا�، 
فأقعد على 	أل#�؟ فرفع حاجَبيه  0� 0شتر� بساطًا  فهل تحّب 
متعّجبًا �قاx: 0ين 	ألثا�؟ فقلت: هل تذهب معي فتر�؟ قاx: ال 
0ستطيع، �لكن 0#سُل معك موظفًا من ِقَبلي ُتْطِلُعه على ما تريد.

�جا� 	لموظف فر�0 ما صنعُت �	ستحسنه، �0بصر 	لغرفة 
خالية فرجع Pليه فأخبر9، فسألني: من 0ين 0نفقت على بنا� 	لجد	# 
هل  0سألك:   	لنفقا عن  0خبر�   �0 قبل  قلت:  	لقوM؟  �نقل 
	لعمل؟ قاx: "�	هللا طّيب. عملت طّيب". قلت:  	ستحسنت هذ	 
	لتكاليف  قّد#  من  �0#سل  نعم.   :xقا تكاليفه.  يقّد#  من  0#سل 
سند	ً  ُنِعّد   :xقا لقيته  فلما  فيها،  0نا  0نفقُته  ما  0ضعا{  بعشر] 
لندفعه لك. فضحكت �قلت: �لكني صرفت ُعشر هذ	  بالمبلغ 
	لمبلغ 	لذ� قّد#تمو9. قاx: كيف؟ فخّبرُته بما صنعت، فعجب 
	لُقضا] يصنعو� مثل هذ	،  يا ليت جميع   :xبه �قا منه �0ُعِجب 
يا 5يو	# بك،  ينجز�� 	ألعماx �يوّفر�� 	ألمو	x. قلت: �لكن 
	لفر ! قاx: "تكرc عينك"، �كتب لي #سالة #سمية Pلى تاجر 
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في سو^ 	أل#�	c (�هو جز� من سو^ 	لحميدية 	لمشهو#) 	سمه 
كوكش ُيَعّد من 0كبر ُتّجا# 	ألثا�، فأخذ منه مكتبًا �فرشًا كامًال 

للغرفة بقي ُيستعمل بعد� 0كثر من عشرين سنة.

Pني ألفّكر 	آل�، فأتسا�x: هل ما عملته صو	D؟ �لو ُسئلت 
ما عملُت؟  يعمل مثل  بأ�  	لسائل  به �0نصح  0ُفتي  مثله هل  عن 
0ظّن بأ� 	لجو	D: ال. ألننا لو تركنا لكل موظف 0� يجتهد #0يه 
�0� ينّفذ ما ير	9 من غير 0� يرجع Pلى #ئيس يملك حّق 	لَبّت في 

.Mلنا	حيا]  	لموضوh، لصا# 	ألمو# فوضى �لفسد

فالذ� عملته كا� بالمصا�فة خير	ً، �لكن عمل مثله �جعل 
�لك قاعد] يكو� منه شّر مستطير.

*   *   *
0نا �0ّ�� 	آل� �كريا سنة ١٣٦١هـ، �قد كا� عمر� 0#بعًا 
	لعبا� �لكني  	لبال� �#0يت 0صنافًا من  �ثالثين سنة، تنّقلت في 
لم 0خالطهم �لم �0	خلهم، كنت 0لقاهم من فو^ 0عو	� 	لمنابر �0 
من خالx �0#	^ 	لصحف �	لمجّال �0 من فو^ منبر 	لتد#يس. 
�	لذين لقيتهم Pنما كا� لقائي بهم عا#ضًا، 0ُالمسهم �ال �0	خلهم، 
فلما �ليت 	لقضا� #0يت ما لم 0كن 0عر{ من قبل، #0يت في كّل 
قرية من 	لقر� #جًال له مطامع �له نفو� �له سلطا�، �لكن 0كثر 
Pيما�، فكانو	 يظلمو�  	لنفو� عد	لة �ال  له مع هذ	  هؤال� ليس 
	لناM �يستحّلو� 0مو	لهم �يعبثو� بحقوقهم، �ُيلبِسو� >طاقية< 
5يد َعْمر	ً، َهّمهم من �لك كله 0� يدخل 	لماx جيوبهم �0� يزيد 
يعتمد��  ما  0كثر  �كا�  منا5لهم.  ترتفع   �0� جاههم   Mلنا	 بين 
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عليه 	لصلة بالُحّكاP �0 ،cيهاc 	لعو	cّ 0� لهم صلة بالُحّكاc. �لقد 
#0يت َمن يأتي فيسّلم علّي كما يسّلم 	لناM على 	لقاضي 	لجديد، 
�في  0مو	لهم  �في سلب   cألنا	 ظلم  في   cلسال	 هذ	  يستغّل  ثم 
Pضاعة حقوقهم. �لقد كنت 0سمع 	لناM هنا َيعجبو� حين ير�� 
0مثاx هذ9 	لقصص في 	لمسلسال 	لتي تصّو# حاx 	أل#يا{ في 
من  كثير	ً  Pنني #0يت  لهم   x0قو مبالغة، فكنت  مصر �يحسبونها 
يستغّلني   �0 من  نفسية: خو{  ُعقد]  لدّ�   نشأ لذلك  0مثالها. 
بابي  �	حد من هؤال�، فكنت 0هرD منهم �0بتعد عنهم �0غلق 

في �جوههم.
كانو	 يقولو� قديمًا:

َ�لَِي 	ألحكاcَ، هذ	 Pْ� َعَدPxّْ� نصَف 	لناMِ 0عد	ٌ� لمْن
فر0يت 0ّ� َمن عدx كا� 0كثَر 	لناM 0صدقا�، �لكن هؤال� 
	ألصدقا� من 	لضعا{ 	لفقر	� 	لذين ال ترتفع 0صو	تهم �ال يمتّد 
نفو�هم Pلى 0بعد من 0سرهم ���يهم، ��جد 0� 0صحاD 	لنفو� 
�0هل 	لوجاهة �5عما� 	ألحيا� �	لقر�، �هم ِقّلة، ال يرضو� Pّال 
0عمالهم  لهم  �يسّهل  �يسايرهم،  يماشيهم  	لذ�  	لقاضي  عن 

�يكو� معهم، �لو كا� �لك على حساD 	لعدx �	لحّق.
k0ثر �نيا� فأجامل  فلما �صلت ��ما سا�لت نفسي: هل 
هؤال� �0عاملهم بالحسنى أل�فع شرهم عني، c0 0قيم 	لعدx على 
ساَقيه �ال 0بالي بأحد في سبيله؟ فآثر 	لثانية، �لم 0نَس ما كنت 
قبل  Pفتا� �مشق  	لذ� �لي  	لجوخد	#  	لشيخ سليما�  كتبته عن 
ثمانين سنة فعا�� جماعة من 	لوجها� 0ياc 	لعثمانيين، فما 5	لو	 

به حّتى 0خرجو9 من �ظيفته �0بعد�9 عن منصبه.
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فكر: ما 	لذ� يمكن 0� يصنعو9 معي؟ 0ّما 	لمنصب فال 
Pليه  0صل   �0 قبل  �هر	ً  عمر�  من  �لقد عشت  باليته،  ما  �	هللا 
�سأعيش P� 	متّد بي 	ألجل بعد 0� 0خر~ منه(١)، ليست حياتي 
 �0 به. �ليس لي ماx �ال عقا# 0خا{  متوّقفة عليه �ال مربوطة 
 	�P ،لوظيفة	يسلبو9 مني، �ليس لي جا9 0حر¡ عليه من طريق 
فإنما جا�ني بال طلب مني، عن طريق  	لجا9  كا� لي شي� من 
قلمي �عن طريق لساني �عن طريق مو	قفي، فال يؤّثر فيه كوني 

موظفًا �0 كوني بعيد	ً عن 	لوظيفة.
Pليه؛ هو  سبقني  0حد	ً   �0 0ظّن  ما  �	عتزمُته،  0مر	ً   فقر#
0� 0سّد بابي �0شّد� حجابي في �جه 	لمسّلمين علّي من هؤال� 
0لَق  	لمطامع، ففعلت �لك فلم   Dلزعما� من 0صحا	لوجها� �	
ال   للمعامال 	لمحكمة   �P" بابي:  على  �كتبت  منهم،  �	حد	ً 
للمجامال، فمن جا� يسّلم علّي فأنا 0شكر9 �0#جو 0ّال يعو�، 

�من جا� لمعاملة قانونية له في 	لمحكمة فأهًال به �سهًال".
�عّلقت Pعالنًا على باD 	لمحكمة بالخّط 	لكبير كتبت فيه:

(١) ال ُتقَبل 	لمر	جعا �	لمعامال Pّال من صاحب 	لعالقة 
�0 �كيله 	لقانوني.

(٢) ال ُتقبل 	لمر	جعا من 	ألئمة �	لمختا#ين (	لمختا# هو 
	لعمد]) �مالحقي 	أل�#	^ Pّال P� كانت لهم شخصيًا �0 كا� 

بأيديهم �كالة قانونية.
______________________

(١) تركت 	لقضا� (�0 تركني هو) سنة ١٩٦٦، �ها 0نذ	 	آل� في �خر سنة 
١٩٨٥ �0نا 0حسن حاًال �0كثر بحمد 	هللا ماًال.
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عن  	لقانوني  	لخر~  Pّال  	لمحكمة  في  ُيستوفى  ال   (٣)
	لمعامال �	لعقو� 	لتي تجر� خا#جها. (�كا� هذ	 	لخر~ 
 cليو	{ 	لصّر	عند  xسو#ية، تعد ال يزيد على خمس لير	

#يالين).
(٤) ال تجر� 	لعقو� �	لمعامال خا#~ 	لمحكمة Pّال بإ�� 

من 	لقاضي.
(٥) من تَجّر0 على �فع 0ّ� مبلغ من 	لماx �لو كا� هدية �0 
Pكر	مية آل�� (لفّر	 ) �0 لموظف من موظفي 	لمحكمة، 

ُينّظم بشأنه 	لضبط 	لالc5 �ُيسا^ Pلى 	لنيابة فو#	ً.
(٦) ُتقبل 	لمر	جعا كل يوP cلى 	لساعة 	لثانية عشر]، عد	 

	ليومين 	لمخّصَصين للعقو�.
بال  	لمحكمة  في  موظف  عند  معاملة  له   تأّخَر َمن   (٧)

سبب مشر�h فلير	جع 	لقاضي.
منعت 	لمهّنئين جميعًا من 	لدخوx علّي ألني �جد 0نني 
ال 0ستطيع 0� 0جمع بين #ضا 	هللا بالدفاh عن 	لضعا{ 	لمظلومين 
�#ضا هؤال� 	لوجها� 	لذين يريد�� Pضاعة مصالح 	لضعا{ �هد# 

حقوقهم �صوًال Pلى مطامعهم.
ُعرفًا  	لقاضي  Pلى  	لموظفين   D0قر 	لمفتي، �هو  �جا�ني 
�0#بعين  (قبل ثال�  	لوقت  مفتي ��ما في �لك  �قانونًا. �كا� 
في  غا#قًا  للفرنسيين  ممالئًا  �كا�  جاهل،  شبه  #جًال  سنة) 
فكرهه  	لكبير،  	لجامع  في  يخطب  �كا�  	لمحّلية،   	لعصبيا
 ([#	5� 	لناM حّتى 	ضطر�	 �P	#] 	أل�قا{ (�لم تكن قد صا#
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Pلى #بط 	لخطبة بغير9. ��0كر 0نه �خل مّر] فصعد 	لمنبر، فلما 
#�9 	لمصلو� حملو	 0حذيتهم �خرجو	 يبتد#�� 	لمساجد يفتشو� 

عن مسجد �خر يصلو� فيه، �لم يبَق منهم 0حد.
كانت في 	لناM يقظة �كانو	 يعرفو� كيف ُيظِهر�� 	لرضا عن 

.xلحا	 rصال Dمن 0سبا 	لطالح، �هذ	لنقمة على 	لصالح �	
�خل علّي فلم 0ستطع 0� 0#9�ّ �	ستقبلته متحّفظًا، �سمعت 
	لقليل، �عر� علّي >خدماته< �0نه  Pّال  له  0ُقل  	لكثير �لم  منه 
0مر�.   hفُيطا 0تمّنى  بما  �مر   �0 Pّال  Pّال #	حتي �ما علّي  يريد  ال 
�لمست من كالمه صّحة قالة 	لسو� عنه �#0يت في مظهر9 صد^ 
 x�0 لخيط من	عن مخبر9، فقلت في نفسي: 0قطع  Mلنا	 xما يقو
�0 مجاملته، �قلت  قلبي فكر] 	الستفا�] منه  يوc. �0بعد عن 
له: P� #	حتي بأ� تكو� صلتي بك -مع 	حتر	مي Pيا�- في حد�� 
 	لرسميا، �ال �مر بل 0#جو 0ّال يكو� بيننا 5يا#	 �ال صال
Pّال ما تقتضيه 	لوظيفة. فتجّهم، �قاx: �لكن لما�	؟ فقلت: ليس 
علّي 0� 0خبر� �ليس لك 0� تسألني لما�	؛ 0نا حّر في 0� 0صا�^ 
من 0شا� �0بتعد عّمن 0شا�، �لك مثل 	لذ� لي من هذ9 	لحرية.

من  ُمؤيَّد	ً  قويًا  عد�	ً  �كا�  لي.  عدّ�   x�0 بذلك  فكسبت 
 ،cلُحّكا	لكنها قوية، �من جمهو# � Mلنا	ً من 	جماعة قليلة جد

�من 	لمستعمرين 	لفرنسيين 	لذين يتزّلف Pليهم �يتقرD منهم.

	لعلما�،   �ّ5 يّتخذ   Dشا �هو  	أل�قا{.  مأمو#  �	لثاني: 
	لجّبة �	لعمامة، �له بعض 	الّطالh على مبا�£ 	لمذهب 	لحنبلي 
حّتى صا#  	لملتوية  	لطر^  سلك  �قد  حنابلة).  ��ما  0هل  (أل� 
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 cلكال	ُيحسن  �للسا	لحنابلة في �مشق، �هو خطيب طلق 	مفتي 
لطبقة عندنا  نمو�~  	لعلم، �هو  0كثر كالمه خاليًا من  �P� كا� 
من 	لمشايخ، �P	 �قَفت 0ماc 	لجمهو# تخطب في 	لمساجد يكا� 
	لغضب هللا،  تا#] من  	لخشوh هللا �يتفّجر��  0فر	�ها من   Dيذ�
فإ�	 صا#�	 0ماc 	لُحّكاc كانو	 مر�] لهم، ال ير� 	لُحّكاc فيها Pّال 
ما تهو� 0نفسهم ��لة مسّجلة ال يسمعو� منها Pّال كالمهم، يكّر9# 
ما  يقولو�  	لحو	شي؛  له  �يضعو�  �يشرحونه  �يعيد�نه  هؤال� 
يرضي 	لُحّكاc �يعّظمهم �ُيطربهم، �#بما كا� منهم (�قد تحّققت 
من �لك) من هو عين لهم علينا، يدّلهم على عو#	تنا �يرشدهم 
 rفرصة ال فإ� جا� 0سر	#نا.  لهم  Pلى مو	طن ضعفنا �ُيفشي 
فيها شبح منفعة ألحدهم (من ماx يناله �0 �ظيفة يأخذها) �ثب 
عليها، لم ينظر Pّال Pليها �لم يفّكر Pّال فيها، �نسي ما كا� يعظ به 

�يدعو Pليه. 

	لمأمو# قّصة طويلة (#بما جا� �كرها)، �ما  �لي مع هذ	 
5لت به 0تابعه في 	لتقا#ير �في 	لرسائل Pلى مديرية 	أل�قا{ حّتى 
 cّلعا	 	لمدير  5P	لته ��ضع #جل صالح مكانه. �كا�  Pلى  ُ�فِّقُت 

.c5لحا	لتقّي 	لرجل 	، �لدها	لأل�قا{ هو جميل بك 

 cأليا	شابًا في تلك  �لذ� كا	لمأمو# (	 	هذ �لغريب 0	من �
�صا# 	آل� كهًال �0 شيخًا) مقيم هنا، كما ُيقيم #فيق له 0كبر منه 
سنًا �0قدc في هذ9 	لصناعة 	لخبيثة قدمًا، قد 	ستحو� هذ	 	لمأمو# 
على ثقة كبير من #جاx 	لماx �	ألعماx، فهو يرتع 	ليوc في ماله 

�ال يساعد9 في شي� من 0عماله.
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 cلحكومة �له مقا	ثالثًا، #جل له نفو� عند  �كسبت عد�	ً 
عند #ئيس 	لجمهو#ية، �كا� عضو	ً في 	لمجلس 	لنيابي. جا�ني 
مّر] فدخل علّي بال 	ستئذ	�، فاحتملت �لك منه �سكّت عنه، 
Pلى Pعا�] مثلها. فقعد منتفخًا �#فع  له سبيًال  0ّال 0جعل   �قر#
#جًال على #جل، �بد0 َيُمّن على 	لُقضا] بأنه 	قترr في 	لمجلس 
5يا�] #�	تبهم �0نه يدخل على #ئيس 	لجمهو#ية متى شا�، فقلت 
	لسلطا� ما  	لجمهو#ية يملك من  يا 0خانا، P� #ئيس  له: 	سمع 
ُيدِخل به مجلَسه َمن شا� �يمنع منه من شا�، 0ما 0نا فلست Pّال 
قاضيًا من 	لُقضا] مقّيد	ً بقو	نين ال 0ستطيع 0� 0خر~ عنها �مكّلفًا 
َر فيها، ��P	 فتحت بابي لمن شا� 0� يتسّلى  بأعماx ال 0قد# 0� 0قصِّ
لذلك  عّطلت  منه  0قبله   �0 يمكن  ال   cبكال علّي  يمّن   �0 عند� 
مصالح 	لعبا� �قضايا 	لمر	جعين �خنت 0مانتي، لذلك 0#جو منك 
بصر	حة 0ّال تدخل علّي Pّال �P	 كانت لك قضية 0نت 	لمّدعي فيها 
	لوكيل عنه،   �0 	لمّدعى عليه  0نت   �0 	لمّدعي،  	لوكيل عن   �0
�0 كانت لك معاملة هي من خصائص 	لمحكمة. �في غير هذ9 

	ألحو	x تسمح لي 0� 0متنع عن 	ستقبالك.

فحا�x 0� يهّد� بأ� يشكوني Pلى 	لرئيس فقلت له: 	سمع، 
بالرئيس  صلة  منك   c0قد 0نا  عند�.  له  مكا�  ال   Dألسلو	 هذ	 
 xلنضا	في  Dلشبا	كنت قائد  c(شكر� بك)، 0نا عملت معه يو
مصالحكم،  عن  تفّتشو�  �0مثالك  0نت  كنت   cيو  xلالستقال
�هي ضاّلتكم، فحيثما �جدتموها �قفتم عندها �لو كانت عند 
	لمستعمرين 0عد	� 	لمسلمين. لذلك �ّفر عليك تهديد� �0 	�هب 

Pلى فخامة 	لرئيس فقل له P� فالنًا (	لطنطا��) قاx كذ	 �كذ	.
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�بلغني 0نه �هب Pليه فر9�ّ #�	ً سّد عليه طريق 	لرجوP hلى 
مثل ما صنع.

�	لعدّ� 	لر	بع 	لذ� كسبته في 0يامي 	أل�لى في ��ما 0حد 
	لد�	ئر  ير	جع  باسمه،  يتكّلم  كا�  	لشعال�،  فو	5  	ألمير   h0تبا
عشير]  من  	ألمير  جماعة  قضايا  عن  يد	فع  #kسا�ها،  �يقابل 
	لّرَ�لة. �خل علّي في �عو� 0ُقيَمت عليه فكّلفت 	لمّدعي 0� يأتي 

بالشهو�، فلم يجرk 0حد على 	لشها�] عليه. 
خوفًا  بها  	إل�ال�  يخشو�  0نهم  	لجلسة  بعد  خّبر�ني  �قد 
 �0 فقتله  0حد  عليه  شهد   �0 سبق  هل  فسألتهم:  0نفسهم،  على 
��	9؟ قالو	: ال. فلما كا� يوc 	لمحاكمة تصّو# عظمة 	هللا �عظيم 
	لذ�  	لحّق  يد	فع عن  ثو	به لمن  جز	ئه لمن يجتر£ عليه �كبير 
 D	سمه) فحذ#ُته عذ	لرجل (�نسيت 	 	لى هذP 0مر به، �توّجهت
	هللا �نّبهت في نفسه Pيمانه، �قلت له كالمًا ال 0ستطيع 0� 0عيد9 
	آل�، ألنني لم 0كن 0نا 	لذ� يتكّلم به بل كا� يتكّلم به يومئذ على 
لساني ما 	عتر	ني من 	لصلة باهللا �	العتما� عليه، �ما 5لت في هذ	 
حّتى 	غر�#َقت عينا9 بالدمع �قاx 0ماc 	لناM (�هم ال يكا��� من 
�هشتهم يصّدقو� ما يسمعو�)، قاx: نعم، �	هللا له عند� حّق، 
�0نا 0ستغفر 	هللا، �حّقه مضمو�. فقلت له: با#� 	هللا فيك �0عظم 
ثو	بك... �0ثنيت عليه �بّينت له عظم ما جا� به عند 	لناM �عند 

	هللا.
Pليه  �تنّبه  عليه   ّxتد كيف  �P	 عرفت  	لحّق  يغلب  �كذلك 
�توقظ 	إليما� في نفس 	لمؤمن، حّتى َمن كا� مجاهر	ً بالمعاصي 
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كما  نو#	ً  فإنه يشتعل  قلبه  	إليما� في  �P	 �ضعت يد� على #5 
يشتعل مصباr 	لغرفة �P	 مسست بإصبعك مفتاr 	لكهربا�.

*   *   *
كُثَر علّي 0لسنة 	لمنتقدين من 	لوجها� �من 	لمتزّعمين، 
�ال  �فاعًا  عني  يملكو�  �ال  لي  يدعو�   Mلنا	 جمهو#  �كا� 
يملكو� لي نفعًا، �لكن 	هللا 	لذ� 0مر بأ� ند	فع عن 	لمظلوc هو 
	لذيَن �منو	}. فأمضيت  ُيد	فُع عن  	لقا�# على حمايتي {Pّ� 	هللا 
سنين طو	ًال في ��ما �0نا على هذ9 	لوتير]، ما لقيت يومًا من 0حد 
عا��	  Pلّي  	لسو�	�  	لنظر]  �نظر�	  علّي  تحاملو	  �	لذين  سو�	ً، 
0بتغي  0حد، �ال  عند  لي  بأنني ال مصلحة   	�0# لما  علّي  فأثنو	 
لنفسي نفعًا �ال �0فع عنها ضر	ً، ��ّفق 	هللا �خرجت من ��ما �ال 

يز	x �كر� فيها بحمد 	هللا َعِطر	ً طّيبًا.
�ال تلوموني �P	 قلت �لك عن نفسي، فإنما 0قوله تشجيعًا 

لغير� في 0� يسلك هذ	 	لمسلك مثلي.
*   *   *

�قعت لي حو	�� طريفة في 	لقضا� 0عر� لبعضها:
من حسنا 	لفرنسيين في 	لشاc 	لتي حكموها خمسًا �عشرين 
سنة كاملة، ال تزيد يومًا �ال تنقص يومًا(١) 0نهم 0نشؤ�	 فيها سجّلين 
عظيَمين ال تز	x 0كثر 	لد�x 	لعربية خالية منهما، بل P� 	لِسِجّل 

	لعقا#� ال تز	x بعض ��x �0#ّبا بعيد] عن تطبيقه لم تعرفه.
______________________

(١) �P� تأّخر 	لجال� 	لفعلي عن 	الستقالx 	لمعَلن.
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�	لثاني:  	لمدنية)،   x	ألحو	 (سجّل   Mلنفو	 سجّل  هما: 
سابقة  سو#يا  كانت  فقد  	لمدنية   x	ألحو	 0ما  	لعقا#�.  	لسجل 
	لبال� 	لعربية Pليه بفضل 	هللا، ثم بفضل 	لفرنسيين. �0نا ما 0حببت 
	لفرنسيين يومًا من 0ياc 	ستعما#هم لبال�نا، �لكن هذ	 ال يمنعني 
0� �0كر 	لفضل لذ�يه، �	هللا عّلمنا 0� ال يجرمّنا َشنآ� قوc على 0� 
ال نعدx، �0 0ننا �P	 0بغضنا قومًا �#0ينا لهم منقبة فلنذكرها �ال 

يمنعنا كرهنا Pياهم من �كر مناقبهم.
0فر	� 0هل سو#ية (#جاًال �نسا�) صفحة في  لكل فر� من 
�تا#يخ  �	لدقيقة،  بالساعة  مولد9  تا#يخ  فيها   ،Mلنفو	 سجل 
تزّ�~،   	�P �P	 طّلق، �0سما� �5جاته  تزّ�~ �طالقه   	�P �5	جه 
سّجلو	   Mنا منهم   ما فإ�  �0ال�،  له  ُ�لد   	�P �0ال�9  �0عما# 
 x	ألحو	ُتسّجل  x	ما ليس له مثيل، ففي مصر ال تز 	موتهم... �هذ

	لمدنية في �	ئر] 	لصّحة.
	لفرنسيو� Pلى #سم خر	ئط  	لعقا#� فقد عمد  0ّما 	لسجّل 
مفّصلة لدمشق �	لبال� 	لسو#ية كلها، فيها حد�� كّل بيت �كّل 
غرفة من هذ	 	لبيت، طولها �عرضها �ُسْمك جد#	نها. ��P	 كانت 
مشتَركًا  كا�  فما  فيها،  	لحقو^ ألصحابها  ُسّجلت  كبير]  عما#] 
عند  قو	عد  له  �ُ�ضعت  مشتَركًا  ُسّجل   �	لممر	 كالساللم 
	الختال{ على Pصالr ما فسد منه، �من كانت له �	# مستقّلة، 
 فإ�	 فقد لذلك خر	ئط مفصلة محفوظة �لها صو#  ��ضعت 

0ُعيَد صو#تها.
�كانو	 بين كّل مد] �0خر� يعلنو� عفو	ً على 	لمكتومين، 
 ،Mلنفو	 �0 عن 	لسو#يين 	لذين لم يسّجلو	 0نفسهم في سجّال
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فتقاc 	لدعا�� في 	لمحكمة 	لشرعية لتثبيت 	لنسب �	لدعا�� في 
	لمحكمة 	لصلحية لتو	#يخ 	لوال�] �تصحيح 	ألسما�.

 cلمكتو	 0قاc عليها �لدها  	مر0]  مّر]  �كا� عفٌو، فجا�تني 
فسألُته   ،Mلنفو	 ليسّجل في سجّل  نسبه   �عو� صو#ية إلثبا
فسألت  سنة،  ثالثو�  عمر9  بأ�  فذكر  �ال�ته،  �عن  	سمه  عن 
 �P سمها �قالت	 0مه 	لُمّدعى عليها عن 	سمها �عمرها، فذكَر
	مر0]، �لد�  يا  عمرها خمٌس �ثالثو� سنة. فضحكُت �قلت: 
يقوP x� عمر9 ثالثو� سنة، فهل �لدتِه �0نت بنت خمس سنو	؟ 
فقالت متضّجر]: �	هللا ما �0#� يا سيد� 	لقاضي، 	كتبها 0#بعين. 
قلت: يا 	مر0]، بنت عشر سنين ال يمكن 0� تلد. قالت: ما هي 
على  سنة  عشر]  قلت: خمس  فيها؟  0لد   �0 0ستطيع  	لتي  	لسن 

	ألقّل. قالت: طّيب، 	كتب 0� عمر� خمس �0#بعو� سنة.
 بيني �بينها كالمفا�ضا  بعد مفا�ضا Pلى �لك  �صلنا 
	آل�   	لمفا�ضا �على  	أل�لى   Dلحر	 بعد  برلين  تقسيم  على 
 �0 �مشّقة  أل�  بعد  �قبلت  �#�سيا،  0ميركا  بين   rلسال	  hلنز
يكو� عمرها ٤٥ سنة، �هي -كما يبد�- ال تقّل في عمرها عن 
 xلرجا	لنسا�. �من 	عاّمة في  �سّتين سنة! �لكنها خّلة تكا� تكو
َمن يكر9 0� يخبر بعمر9 	لحقيقي مع 0نه >Pنما يأسى على 	لعمِر 
	لد�	ئر كا�  �	ئر] من  لقيت في ��ما #ئيس  Pنني  	لنسا�<. حّتى 
 #فيقي في 	لمد#سة سنة ١٩١٩، فبعد 0� 	نصر{ 	لناM ُ�كر
	ألعما# (��لك سنة ١٩٤٢) فقاx بأ� عمر9 خمس �عشر�� سنة. 
فقلت: �لك يا 0خي ما تستحي؟ 0ما كّنا #فاقًا في 	لصف 	لخامس 

	البتد	ئي سنة ١٩١٩؟!
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لست �0#� لما�	 يحا�x بعض 	لناM 0� يصّغر�	 0نفسهم، 
:xلذ� قا	لمتنّبي 	كأنهم يخا�عونها على طريقة 

�0 غافٍل 	لحياُ] لجاهٍل  عـّمـا مضى منهـا �مـا ُيتوّقُعتصفو 
فتقَنُع�لَِمْن ُيخا�hُ في 	لحقائِق نفَسُه  xِلُمحا	 �َيسوُمها طلَب 

*   *   *
تّدعي   جا� قر�ية  	مر0]   �0 هي  طريفة،  0خر�  �حا�ثة 
	لطال^  5ما�  تحّد�   �0 فكّلفتها  فأنكر،  �5جها.  على  	لطال^ 
�مكانه �شهو�9، فقالت: كا� 	لطال^ في بيت �5جي. فسألُته: 

هل كا� 	لطال^ في بيتك؟ قالت: بل في بيت �5جي 	لثاني.
 �صا# فتنّبهت  جالسًا"،  فاستو�  متكئًا  "�كا�  يقولو�: 
جو	#حي كلها ��	نًا تسمع، �قلت لها: هل لك �5~ �خر؟ فقالت 
تتكلم بصو عا�� كأنني سألتها: ما هذ	  �منة مطمئّنة،  (�هي 
في جو	بها  تر�  	إلثنين... ال   �0 	ألحد   cيو هو  فقالت:  	ليوc؟ 
بأسًا): نعم يا سيد� لي �5جا�. قلت: هذ	 �	حد �0ين 	لثاني؟ 
ما�	  عليه:  	لمّدعى  لز�جها  فقلت  	لحاضرين.  بين  هنا  قالت: 
باهللا، هل طّلقتها؟  لها �5~ �خر. قلت: 0عو�  نعم   :xقا تقوx؟ 
يا   :xقا ِ�ّمتك؟  على  �هي  بها  	آلخر   ~َ�ّ5 من  قلت:  ال.   :xقا

سيد� Pماc 	لضيعة(١). قلت: 0ين هو 	إلماc؟
فقاc من بين 	لحاضرين شيخ قر�� بلحية طويلة فقاx: 0نا. 

______________________
	للغة:  في  �0صلها  �لبنا�،  سو#يا  عامية  في  	لقرية  هي  ْيعة<  >	لضَّ  (١)

	لعقا# �0 	أل#� 	لتي ُتنتج خير	ً (مجاهد).
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 :x؟ فقاxأل�	قلت: هل 5ّ�جت هذ9 �5جًا ثانيًا �هي على عصمة 
َنعاc (�مّد 	أللف حّتى صا# كالمّد 	لمتصل في 	لتجويد). قلت: 
�يحك، �كيف 5ّ�جَتها؟ قاx: يا سيد�، هذ	 عسكر� في 	لجيش 
	لفرنسي، �قد خطفها ��هَبت معه �0بت 0� ترجع Pلى �5جها، 
قاx: لذلك  	لحر	c؟ قلت: ال طبعًا.  تبقى معه في   �0 تريد  فهل 

5ّ�جتها.
فأحلُته Pلى 	لنيابة فَوقفو9 مّد]، ثم صد# عفو شامل شمله 

�خر~ Pلى بيته.
*   *   *

 cما �قع لي في قضا� ��ما (�كنت يومئذ 0قو Dمن 0غر�
 rجا5]): جا�ني #جل فّالP 	لصلح، �قد �هب في  مقاc حاكم 
يا  تفّضل   :xقا 	لجّثة؟  �0ين  قلت:  0خا9.  �بحو	  قومًا   �ّ0 يّدعي 
فاستدعيت  	لعصر،  بعد  	لوقت  �كا�  Pياها.  0#يك  سيد� حّتى 
�تعّلل  فكسل  حضو9#،  يوجب  	لقانو�  أل�  	لشرعي  	لطبيب 
�	عتذ# عن 	لمجي�، فغضبُت �0#سلت مذّكر] Pحضا# فأحضرُته 
جبر	ً (�ندمت على 0ني فعلت، فما كا� مثل هذ	 	لعمل مألوفًا). 
شرطة   �0) �	لدَ#�  �	لكاتب  �	لطبيب  0نا  ��ما  من  فخرجنا 
0طر	{  �سلكنا  	لغوطة  بساتين  جا�5نا  حّتى  �مشينا  	لقر�)، 
	لجباx 	لتي يؤّ�� 0يسرها Pلى قرية 	لّتل �0يمنها Pلى 0ماكن مهجو#] 
فيها  �ليس  فيها مصيف  فليس  Pليها،  يمشي  0حد	ً   �0 0عر{  ال 
نبع ما�، فما 5	x بنا حّتى 0مضينا على 	لطريق 0كثر من ساعتين. 
�كا� مع 	لد#� فرM هزيل يمشي �#0سه بين #جليه فعر� علّي 
	لرياضة- ال خبر] لي  0نو	عًا من  0� 0#كبه. �0نا -على مما#ستي 
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� �مشيت، حّتى 	نتهى بنا ُقَبيل 	لغر�� �بركو� 	لخيل، فاعتذ
4لى �	3ٍ مقفر ما .حسب .- 	لذئا� �	لثعالب تدنو منه.

فر.ينا جّثة متعّفنة، فحصها 	لطبيب 	لشرعي �قّر� .- صاحبها 
مقتوH. فسألت 	لمّدعي: من 	لذD تشّك فيه؟ فاتهم �جًال من .هل 
بلدL 	تهامًا صريحًا. �.�	3 	لد�K .- يتسّلمو	 	ألمر فقلت: 3عوني 
.نا. فأخذته جانبًا ��سمت في Nهني ُخّطة هي: َمن 	لذH3 Dّ �لّي 
 Kلجّثة ليست على طريق مسلو	 	لمقتوH على مكا- جّثته؟ أل- 
�ال في مكا- ظاهر، بل هي في �	3ٍ ال يصل 4ليه 4ّال َمن �ضع 
	لجّثة بيدL. فشككت في .- يكو- هذ	 	لُمْخبِر (�هو .خو 	لقتيل) 
هو 	لذD قتله، �بنيت .سئلتي على هذ	 	ألسا\ �جعلت .سأله 
	لسؤ	H، لم .ضربه كما كانو	 يصنعو- .حيانًا �لم  	لسؤ	H عقب 
.مّسه بسو_ �لم .�ّجه 4ليه كلمة نابية، بل حصرته حصر	ً منطقيًا 

ليخبرني كيف عرa .- جّثة .خيه ملقا` هنا؟

حّتى  	ألجوبة)  يدّ�-  (�	لكاتب  ساعة  نصف  تمِض  فلم 
جنائي  تحقيق   H�. Nلك  �كا-  	لقاتل.  هو  بأنه   aعتر	�  dتها�
ما�سُته �نجحت فيه بحمد 	هللا �توفيقه، ثم ألنني حّكمت 	لعقل 
قبل طرg 	ألسئلة �مناقشة 	لرجاH. �جا_ني كتا� من 	لنيابة 	لعاّمة 

.Dباقيًا عند H	فيه شكر �تقدير .حسب .نه ال يز

*   *   *
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-١١٨-
ثو#] في ��ما: نا# َشبَّْت ثم خمد

 (٨٤/٨/١١ عد�  (في  	أل�سط<  >	لشر^  جريد]   0ثا#
مسألة: هل من 	ألفضل في كتابة 	لمذّكر	 	لتركيز على 	ألحد	� 
	لمذّكر	؟  يعتنقها صاحب  	لتي  	لمبا�£  c0 تسجيل  �	لوقائع، 
سر�  مجر�   	لمذّكر	 هل  0خر�:  بعبا#]   x	لسؤ	 0سو^  �0نا 
 �0 	لكاتب 0سبابها �عللها �يحكم عليها  يبّين   �0 c0 لألحد	�، 

لها؟

 :	لذكريا معنى  0حّد�   x	لسؤ	 هذ	  على  0جيب  �لكي 
	إلنسا� ُيِحّس؛ يسمع صوتًا �0 ير� لونًا. >ُيِحّس< ثم >يد#�< 0� 
 �0 هذ	 	لصو صو Pنسا� �0 حيو	�، �0� هذ	 	للو� لو� نبا
جما�. >	إلحساM< �0ًال ثم >	إل�#	�<، ثم يأتي 	لفهم �	لمعايشة. 
ثم يبتعد 	إلنسا� عن هذ9 	ألحد	� فينساها كلها �0 بعضها، فما 

.بقي منها في 	لذ	كر] فهذ9 هي 	لذكريا

0نا قد >�0كر< 	لحا�ثة فقط �0نسى ظر�فها: 5مانها �مكانها 
�ناسها، �#بما كا� 	لوضوr في �هني للناM ��� 	لحا�ثة، �0 
�كرياتي  0كتب   �0  �#0 فإ�	  �0صحابها.  0بطالها   ��� 	لحا�ثة 
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(�هذ	 ما 0صنعه 	آل�) 0نظر، فما 0جد9 في �	كرتي 0نقله منها Pلى 
	لو#^، P �0لى 	لمسّجلة، 0ثبته بصوتي في شريطها فيطبعه 0خونا 

طاهر 0بو بكر، 0حسن 	هللا Pليه �Pلى 	لجريد] �0صحابها.

�في 	لذ	كر] ما ال 0ُحصيه من 	لحو	�� �	لمشاعر ��0صا{ 
	لناM �0خبا#هم، �لكنها ال تحضر Pّال من طريق تد	عي 	ألفكا#؛ 
فالشي� ُيذّكر بمثيله �0 بنقيضه، �0 بما هو مقتر� به، �0 بما هو 

متفرh عنه �0 مرتبط به.

فيه  مصفوفة  	لجميل،  	لعقد   حّبا #0يتم  فهل  �بعد، 
�	ئتالفها  	ختالفها  يأتي جمالها من  متناسقة، مؤتلفة �مختلفة، 
 �تناثر 	لعقد  خيط  فانقطع   ...> 	لضدُّ ُحسَنه  ُيظهر  >	لضّد  أل� 
 hضا� بأقّلها  فأمسكت  تجمعها،  عنها،  تبحث  فأقبلت  حّباته، 

منك 0كثرها، تدحر~ حّتى سقط في 	لنهر �0 �قع في 	لبئر.

هذ	 مثاx �كرياتي في ��ما �ما سيأتي بعدها؛ 	نقطع خيط 
 ،cلمتقّد	 	لمتأخر منها من  0ُعد 0عر{  	لذ� يربطها فلم  	لتا#يخ 
	لنسيا�  طو	9  �ما  	لنسيا�،  طو	9  منها،  	لكثير  عني   Dغا �لقد 
قّلما ينشر9 	إلنسا�. لذلك 0سر� ما يحضرني من �كريا ��ما، ال 

0#	عي فيه ترتيب 	لسنين ألني صر 0عجز عن 0� 0#	عيه.

0هل ��ما مشتغلو� بالز#	عة، ُمقبِلو� عليها با#عو� فيها، 
ما يعطونها، فهم عاملو�  بمقد	#  فيأخذ�� منها  ُيحّبو� 	أل#� 
	لعمر.   ساعا في  يفّرطو�  �قّلما  	للهو  يعرفو�  قّلما  جاّ���، 
لذلك لم َيِجد 	لقانو� 	لذ� 	بتدعو9 بعد �لك بزمن طويل �سّمو9 
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 xخو� Pلى  سبيًال  يجد  لم  	لز#	عي<(١)،   rإلصال	< قانو�  كذبًا 
	لبلد، أل� 	أل#� مقّسمة بين 0هلها من غير تقسيم #سمي، ليس 
فيها ملكيا كبير] فكّلها قطع صغير]، يملك كلَّ قطعة منها �	حٌد 

منهم يقوc عليها �يرعاها.
يعيشو�  >Pنهم  يقولو� عن 0هل ��ما قديمًا:  �لذلك كانو	 
فقر	� �يموتو� 0غنيا�<، �0 0نهم يصرفو� هّمهم كّله لأل#� فال 
	لغنّي بماله، فإ�	 ماتو	 عنها كانو	 0غنيا� بما   hستمتا	 �يستمتعو

تركو	 لو#ثتهم منها.
مضيئًا �ليًال مظلمًا،  نها#	ً  فيه  تر�	  	لكو�  Pلى هذ	  	نظر�	 
�#بيعًا ضاحكًا بالزهر �شتا� باكيًا بالمطر، ��#�	ً �شوكًا، �تر�	 
يشبه  �شيئًا  �نقصًا  �#�يلة،  �فضيلة  �كفر	ً،  Pيمانًا   Mلنا	 في 
	لكماx... هذ	 هو حاx 	إلنسا� �هذ9 هي صو#] 	لدنيا. �لو شا� 
	هللا لجعل 	لناM 0ُّمة �	حد] تمشي كّلها في طريق 	لجّنة، تسلك 
جا�] 	لصو	D، تأتي 	لخير كّله �تدh 	لشّر كّله، ��P� يكو� في 
0َمَرُهْم  َما  	َهللا  َيْعُصوَ�  	أل#� مالئكة يمشو� أل� 	لمالئكة {ال 
ُيسِكن 	أل#َ� مالئكًة بل  لم  ُيْؤَمُر��}، �لكن 	هللا  َما  �َيْفَعُلوَ� 
بشر	ً، �لكل مجتمع بشر� عيوبه �نقائصه �له حسناته  0سكنها 

�كماالته.
فمن عيوD 	لمجتمع في ��ما 0نهم كانو	 مشهو#ين قديمًا 
	لد�لة   c0يا جا�  قاضيًا   �0  	��# حّتى  بالطال^،  	لحلف  بكثر] 
	لعثمانية فأ#	� 0� يمنع هذ9 	لخّلة 	لقبيحة، فأخر~ منا�يًا ينا�� 

______________________
(١) {�P	 قيَل لهم ال ُتْفِسد�	 في 	أل#ِ� قالو	 Pّنما نحُن ُمصِلحوَ�}.
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في 	لناM 0� من حلف بالطال^ عاقبه 	لقاضي. �ليؤّكد 	لمنا�� 
 cكال هو  هذ	   �ّP 	مر0ته  من  	لطال^  هو  "عليه  لهم:   xقا كالمه 
	لقاضي، لم يتزيد به �لم يبالغ"! �قد تكو� هذ9 	لقّصة متخيَّلة 
ال 0صل لها �#بما كانت َمسوقة مسا^ 	لنكتة، �لكن لدّ� حقيقة 

سمعتها بأ�ني:

كنت في غرفتي في قصر 	لحكومة، �كا� بين جد	# 	لقصر 
�	لشا#h حديقة ضيقة فيها 0شجا# تظلل 	لطريق، فسمعت نسو] 
قاعد	 فيها، مستند	 Pلى جد	# 	لقصر تحت شّباكي يتناقشن في 

!D	لذ� تقوله صو	 �حد] منهن تحلف بالطال^ 0	� 	0مر، فإ�

	مر0] تحلف بالطال^، سمعتها بأ�ني! �شهر] ��ما قديمًا 
0بشع  �هي  	لدين،  بسّب  لبنا�  0هل  كشهر]  بالطال^  بالحلف 
�0شنع من 	لحلف بالطال^، �قد قّل هذ	 ��	� فصا#�	 يقولو� 
بدًال من كلمة 	لطال^ >	لطربا^< �0 >	لطرشا^<... كلما ال معنى 
لها ُيجر�نها على 0لسنتهم بحكم عا�تهم على 	لحلف بالطال^، 
>يحر^  يقولو�  صا#�	  لبنا�  �0هل  	لعا�]،  تلك  من  ليتخلصو	 

�يكك< بدًال من سّب 	لدين.

*   *   *
�كا� في ��ما �0	ئل عهد� بالوصوP xليها 0مر بشع جد	ً، ال 
يأتيه Pّال 	لطغاc �َسَفلة 	لناM �	لفسقة 	لسفها� منهم، شي� 	سمه 
>	لشكا#<. موجو� كما سمعت في 	لشاc، عشت �لم 0َ#9 بحمد 
	هللا �ال #0يت من #�9، �لوال 0ني قر0 �صفه في مذّكر	 	لرئيس 
خالد 	لعظم لما عرفت ما هو. �لن 0شرحه �لن �0ّضحه، فإنني 
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P� فعلت 0كو� �	عية سو� ��	الָד على 	لشّر بدًال من 0� 0كو� �	عية 
خير ��	الָד عليه.

 c5جا� �0نا قاضي ��ما #ئيٌس لمخفرها، شركسي قو� حا�
هذ9  يعمل  من  يتعقب  فصا#  عنها،  �يد	فع  	لفضيلة  على  يغا# 
لها �كر	ً).  0عد 0سمع  (	لتي ُقضي عليها 	آل� �لم   >>	لشكا#	
فيه   cيقا  x5لمنا	 من  منزًال   �0 فعلم  �0#صا�9  عيونه  بّث  �لقد 
شكا#، فد	همه �طّوقه بجند9، �0#	� 0� يقبض على من قاc به 
فقا�مو9 �0طلقو	 عليه �على جند9 	لرصا¡، فلم يكن يقد# 0� 

يد	فع عن نفسه Pّال بإطال^ 	لنا#، فأصاD �	حد	ً منهم فقتله.
فلما كا� 	ليوc 	لتالي، �كنت في محكمتي 0نظر في قضية 
من 	لقضايا، ��0كر 0� 0حد 	لمحامين 	لو	قفين 0مامي كا� 	ألستا� 
	لقاسمي  	لتكريتي �	ألستا� ظافر  	لتكريتي، �كا� 	ألستا�   ��	�
#حمه 	هللا �	ألستا� عاصم 	إلنكليز� قد 0نشؤ�	 �	#	ً للنشر �طبعو	 

كتبًا مفيد].
	لشا#h �جلبة  تأتي من   	لقضية، ��P	 0صو	 كّنا في نظر 
�صياr �ضوضا�، فنظر فإ�	 جموh �0لها يكا� يبلغ باD 	لقصر 
��خرها ال يبد� لنا من كثرتها. فَوقفُت 	لمحاكمَة �بعثت 0نظر ما 
	لذ� جر�، فقالو	: P� ��ما ثائر] �P� �الفًا مؤلفة من 0هلها 	لذين 
غضبو	 لقتل #ئيس 	لمخفر لهذ	 	لرجل منهم قد حملو	 ما �جد�	 

من 0سلحة، �توجهو	 ثائرين مهّد�ين Pلى قصر 	لحكومة.

يحمل  من  �منهم  صيد،  بندقية  يحمل  من  منهم  �كا� 
ين �0 عصًا، �كا�  مسدسًا، �منهم من يحمل سيفًا �0 يلّوr بسكِّ
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بالتهديد �	لوعيد تمأل  	لغضب ظاهر	ً على �جوههم �0صو	ُتهم 
	لقر�  شرطة   �0) 	لد#�  #0يت  ثم  	لقصر،   xحو من  	لفضا� 
�	ألطر	{) قد 0غلقو	 باD 	لقصر �0حكمو	 ِ#َتاجه، فذهبت Pلى 
قائم 	لمقاc (�كا� صديقنا 	لدكتو# عبد 	لكريم 	لعائد� #حمه 	هللا، 
�هو #جل �طنّي شا#� في 	لثو#] 	لسو#ية �له مو	قف)، فقلت له: 
0نا 0#� 0� تفتح 	لباD أل� Pغالقه يزيد هذ9 	لنا# ضر	مًا �يدفعهم 
Pلى 	قتحاc 	لقصر، ��P	 فعلو	 ال يد#� Pّال 	هللا ما�	 يكو� منهم. 
فأبى �ظهر عليه 	لخو{، فقلت: يا �كتو#، 0نت تخا{؟ �0نت 
	لذ� شا#� في 	لثو#] �خا� معامع 	لقتاx؟ قاx: ال 0ستطيع 0� 

�0	جه هؤال�، بل 0ستنجد بدمشق. 

 �0 Pلى  قلت:  منها.  	لنجد]  يطلب  	لهاتف  سماعة  �#فع 
 Dلبا	 تفتح   �0 	لمحذ�# قد �قع، �	ألَ�لى  	لنجد] يكو�  تصل 
 �0 xليهم. فحا�P ~0خر� Dلبا	جههم. فلما 0بى قلت: 0نا 0فتح 	تو�
يثنيني عن هذ	 �خا{ علّي فحّذ#ني من 	لنتائج، �كا� 	لموظفو� 
قد 	جتمعو	 عند9، فقلت له: هؤال� كلهم شهو� على 0نني خا#~ 
 :xليهم على مسؤ�ليتي 0نا �ليس عليك من تبعة �لك شي�. قاP

	فعل ما تر	9.

فتحت 	لباD �خرجت Pليهم. �كنت بالعمامة 	لبيضا� ألنني 
قاضي 	لبلد، �كا� 0كثر 	لناM ُيحّبونني. فوقفت 0شير Pليهم بيد� 
0� يسكتو	 �هم يصيحو� �يصخبو�، �لقد هّم بعض سفهائهم 
بإلقا� 	لحجا#] علّي، ففتحت لهم صد#� �قلت: 	فعلو	 ما تر��. 
فلما #�0 �لك عقالkهم ثنوهم عّني �0سكتوهم �	نتظر�	 ما 	لذ� 
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بّينت فيها 0� 	هللا ال يريد 	لظلم  0قوله لهم. فألقيت عليهم خطبة 
�0� 	لدما� َمصونة، �0� كل مجرc يعاَقب في 	لدنيا �في 	آلخر]، 
فإ�	 كا� هذ	 	لذ� ُقتل Pنما ُقتل مظلومًا فأنا 0ضمن لكم 0� يعاَقب 

	لقاتل حّتى ترضو	.

�كانو	 يحملو� 	لقتيل معهم، فلما #0يته قلت لهم: 0هكذ	 
ُيشّيع 	لميت 	لمسلم Pلى مدفنه؟ 0هكذ	 تكو� 	لجنائز؟ 0هذ	 هو 
 c0 هللا	بالسخط على � rبالصيا جالx 	لمو؟ هل يقاَبل 	لمو
يقاَبل بذكر 	هللا �	الستغفا# لمن ما �	لصال] عليه �	العتبا# به، 

ثم يكو� 	لتحقيق �عقاD من يثبت 0نه مجرc؟

�جعلناها  مني  �	ستمعو	  Pلّي،  مالو	  حّتى  بهم  5لت  �ما 
جنا5] شرعية، ��عو 	لموظفين �مشينا �#	� 	لنعش كما يمشي 
	لناM في 	لجنائز حّتى بلغنا مكا� 	لصال] على 	ألمو	، فنّظمت 
	لناM صفوفًا �تقدمت فصّليت عليه. �شا#كوني جميعًا (0عني من 
 	لميت، ثم عد كا� منهم على طها#]) تكبير	 	لصال] على 
ما  على  �ندمو	  مد	معهم  �سالت  قلوبهم  النت  حّتى  فوعظتهم 
صنعو	. ثم عدنا �كأنها لم تكن مظاهر] �لم تكن فوضى، �لم 

.cالنتقا	لقلب ِغّل �ال غضب �ال #غبة في 	يكن في 

فلما بلغنا قصر 	لحكومة عائدين كانت 	لقّو] 	لتي طلبها قائم 
	لمقاc قد �صلت من 	لشاc، فاشتّد بهم ساعد9 �قِوَ� بهم ظهر9، 
�0#	� 0� ُيظِهر ِعّز] 	لحكومة �جبر�تها فيقبض على 	لمتسّببين فيما 
كا�. فأخذته جانبًا �قلت له: لقد سمعَتني 0عدهم 0نهم �P	 تركو	 ما 
هم فيه �عا��	 Pلى ما يأمرهم به �ينهم �يو	فقه نظاc حكومتهم فإنه 
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لن ينالهم سو�، 0فتريد 	آل� 0� ُتخِلف �عد� �ُتظِهرني 0مامهم 
بمظهر من َيِعد �ال يفي؟

قاx: ال ُبّد من �لك. فقلت: �آل� بعد 0� صرفُت عنك بإ�� 
Pّال 	هللا؟  Pليه  يعلم ما تجّر  50مة ما كا�  	لسو� �خّلصتك من  	هللا 
�آل� 0ظهرَ ُقّوتك �ِشّدتك، �لّما كانو	 محيطين بالقصر يطّوقونه 

�يريد�� 0� يهجمو	 عليه �يضرمو	 	لنا# فيه هربت Pلى غرفتك؟

	لقّو] من حيث  تُعد هذ9  لم  لئن  له: �	هللا  �غضبُت �قلت 
جا� ألقو�ّ� 0نا مظاهر] 0خر� 0سوقها عليك �على َمن �#	��، 
 Dطّال �0نت تعلم 0� هذ9 كانت صناعتي قديمًا �0نني طالما ُقد
	لشاc في 	لمظاهر	 �في نضاx 	لفرنسيين، �ستحمل 0نت نتائج 
ما سيكو�. �كا� عاقًال فعا� Pليه عقله، �قاx: ما�	 تريد؟ قلت: 
 cلقو	� 	لطريق  في  نتكلم   �0 يحسن  فال  	لغرفة  Pلى  �0ًال  ندخل 
	لقّو]  بنا. فدخل معي Pلى غرفتي �	تفقنا على 0� تعو�  يحيطو� 
	لتي جا� من 	لشاP cلى 	لشاc، �0� ُيطو� بسا� 	لحا�� على 

ما كا� فيه. �تّم �لك.

�كّنا في تلك 	ألياc نسهر -معشر 	لُقضا]- مسا� 	لثالثا� عند 
لو5	#]   cّلعا	 	لمفّتش  	لر�k{ بك سلطا�،  	لكبير عبد  	لقاضي 
	لعدx، �نجتمع صباr 	لجمعة عند شيخ ُقضا] 	لشاc مصطفى بك 
َبْرَمد	، 	لذ� لم 0َ# قاضيًا مثله في سعة علمه �في سد	� حكمه 
�في هيبته �في علّو منزلته. فقصصت عليه ما كا� فقاx لي: 	حمد 
	هللا 0نك نجحت �لم ُتَصب بسو� فاستحققَت 	لشكر على �لك، 
�لو 0نك 0ُِصبت بشي� لالمك 	لناM على 0نك عّرضت نفسك لما 
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ليس من شأنها �ما ليس �	جبًا عليها. قلت: صحيح، �	لشاعر 
:xيقو

ما يشتهي، �ألcُِّ 	لُمخطِئ 	لَهَبُل�	لناMُ َمْن يلَق خير	ً قائلوَ� له
*   *   *

	لعائد�،  	لكريم  	لدكتو# عبد   �0 	لحو	��  �من طر	ئف 
يومئذ في ��ما، 0طوx #جل في �مشق.   cلمقا	 قائم  	لذ� كا� 
فلما حّولنا 	لمظاهر] Pلى جنا5] �مشينا �#	�ها قّربني منه تكرمة لي 
�أل� 	لقاضي 	لشرعي يلي قائم 	لمقاc في 	لد#جة، فنظر فإ�	 
�#�] عمامتي تبلغ ثديه ال تصل Pلى كتفه، فابتعد عنه، فصا# 
يمّد يد9 يمسك بيد� ليقّربني منه، فقرصت يد9 (�كا� صديقي) 
	بتعد عني 	هللا يرضى عليك، ال  له هامسًا:  قرصة مؤلمة �قلت 

.Mلنا	تفضحني بين 
 rفّتا سعيد  	لدكتو#   �0 منها  عجيبة،  0خبا#  طوله  في  �له 
	إلماc، �هو طبيب 0سنا� قديم صديق للعائد� �5ميله في طّب 
فاغن)  (فولكس  	لشعب   سيا#	 من  سيا#]  له  كانت  	ألسنا�، 
 xقفًا فدعا9 ليوصله. فقا	لعائد� �	لدكتو# 	يمشي بها، فر�0  �كا�
له ضاحكًا: كيف �0خل في هذ9 	لسيا#] 	لصغير]، �هل تتسع لي؟ 

فأجابه: �خذ� على نقلتين!
كا� مد	# فخر 	لعرP D� فخر�	، �مدحهم P� مدحو	، على 

قطَبين 	ثنين:
�	�لهّم َخطٌب   Dَنا� 	لزماُ�  	شتّد   	�P Pّنا 
cْلكر	لشجاعِة �	 بيوتِنا عدَ�   xَ0لَفيت حو
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كانو	   .cإلسال	 قبل   Dلعر	 لحيا]  ال5متا�  نتيجتا�  �هما 
يعيشو� في صحا#� مقفر] في مجموعة من 	لخياc، �0 في قر� ال 
 .cأليا	مبلغ قرية من قر� هذ9  (لمكرمة	لقر�: مّكة 	 c0) ها تبلغ 0مُّ
فإ�	 نزx 0حدهم بقبيلة P ��0 �0لى قرية لم يجد مطعمًا يأكل فيه 
لم يكرمو9 �يطعمو9  فإ�  ينزله،  فندقًا  بّياعًا يشتر� منه �ال  �ال 
 xُيقا كما  �كا�  منها،  بد  ال  	لكرc ضر�#]  فكا�  جوعًا،   ما
	آل� >مسألة حيا] �0 مو<. �لم تكن لهم حكومة �ال كا� فيهم 
قّو] تكفل 	ألمن �تحّقق 	لعدx �تأخذ على يد 	لظالم لتنصف منه 
	لمظلوc، فكا� 	عتما� 	لو	حد منهم في حفظ حياته على شجاعة 

نفسه �قّو] ساعد9.

فخر	ً  	لمظاهر]  من  موقفي  عن  قلته  	لذ�  قلت  ما  �لكني 
صو#]   	لذكريا أل�  �P�؟  قلته  فلما�	  لها،  مدحًا  �ال  بنفسي 
صو#]  بل  حياته  0حد	�  يعر�   �0 فيها  يكفي  ال  لصاحبها، 
 بالمفاجآ ملي�  طويل  طريق  �	لحيا]  �عا�	ته.  خالئقه  نفسه: 
تتوقعها �ال تحسب حسابها، فكيف يكو�  	لتي ال  �بالمصائب 

موقفك 0مامها P� �	جهَتها؟

برّ�  ُيسّمى  	لذ�  بال تفكير، هذ	  تقفه عفو	ً  	لذ�  	لموقف 
فكر9  َجُمَد  	لخطر  �	جه   	�P َمن   Mلنا	 فِمن  (ِ#فلكس).  	لفعل 
�جسد9 فال يصنع شيئًا، �منهم من يقابل 	لخطر بالهرD، �منهم 

من يو	جهه بالهجوc... �0نا من 	لنوh 	لمهاجم.

�كل Pنسا� يترّ�� لحظا قد تطوx �0 تقصر قبل 0� يقّر# 
ما�	 يصنع، �كّلما كا� �قت 	لترّ�� 0قصر كا� 	لرجل 0جر0 �كا� 
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	لهد��  0قّل من لحظة من حالة  0نتقل في  	لظفر. �0نا  Pلى   D0قر
نبضي  يكو�  	لحركة.  Pلى  	لسكو�  من   �0 	لغضب،  حالة  Pلى 
	لسيا#]  �0كو� كمحّر�  تسرh ضرباته  	للحظة  هذ9  ففي  عا�يًا، 
	لذ� يشتغل �يد�# من لمسة �	حد] يلمسها 	لسائق بمفتاحه. �من 
	لسيا#	 ما هو 0قو� �0سرh �لكن محّركه ال يحمى �ال يتحر� 

.xّال بعد مّد] 0طوP

	لذ� ُيقدc في لحظة 	لترّ�� قبل 0� ينتبه خصمه منها ينجح 
 hجد فيها 0مامه َمن هو 0سر� غالبًا، �#بما جا�ته مّر] من 	لمّر	

.cً �0شّد قّو] فينهز	#	منه قر

�ال تحسبو	 هذ	 	لهجوc جر0] �شجاعة، بل هو تعبير عن 
	لخو{. 	لخو{ Pما 0� يدفعك Pلى 	ألماc فتهجم P �0لى 	لو#	� 
فتنهزc. كالهما مظهر له �تعبير عنه، حّتى P� �ليم جيمس يبالغ 
فيقوx بأ� 	لذ� يو	جهه 	لخطر يهرD �0 يهجم ثم يخا{؛ �0 0� 

	لخو{ �P	 خال من هذ9 	لمظاهر 	لجسدية ال يكو� خوفًا.

�في هذ	 #ّ� على من يقوx بأ� 	إليما� في 	لقلب، فيزعم 
0� قلبه ممتلئ باإليما� �لكنه ال يصّلي �ال يصوc �ال يقوc بعمل 
نتيجة  هي  �	لتي  �يقتضيها  	إليما�  يستلزمها  	لتي   xألعما	 من 
قلبه   نبضا تز�	�  	لمتّيم تدخل عليه محبوبته فال  كالعاشق  له. 
�ال يتغير لو� �جهه �ال يتحّر� من مكانه، هل يصد^ 0حد 0نه 

عاشق؟

�لكن ما لي تركت �كرياتي �قعد 0تفلسف؟ سامحوني، 
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فلعل في هذ9 	لفلسفة شيئًا من 	لتسرية عني �	لمنفعة لكم.

*   *   *
نفقة  �عا��  هّينة،  	لشرعية  	لمحكمة  قضايا  0كثر  كانت 
تطالب بها 	لمر0] فيدفعها 	لرجل بدعو� 	لمتابعة. �0كثر �عا�� 
	لنفقة ال تريد 	لمر0] منها 	لنفقة بذ	تها، �لكنها تعبير عن ضيقها 
بالحيا] 	لز�جية �0لمها منها �شكو	ها من معاملة 	لز�~، فال تجد 
0مامها Pّال �	حد	ً من طريَقين: �عو� 	لنفقة، �P �0	 يئست فدعو� 
	لتفريق. �كنت ال 0كتفي بمنطو^ 	لدعو� �Pنما 0حا�x 	لبحث عن 
 rإلصال	لى P كنت �0فَّق 0سباP Dقامتها. �في كثير من 	لحاال

بين 	لز�جين.

�x�0 شر�� 	إلصالr 0� 0#فع 0يد� 	ألهل عن 	لز�جين. 
كنت 0جد 	لز�~ يدخل �معه جماعة من 0هله �من 0قربائه (فزعة 
يفزعو� له)، �تدخل 	لمر0] �معها فزعة من 0هلها، هؤال� 	لذين 
يوقد�� نا# 	لخال{ كّلما �0شكت 0� تنطفئ، مع 0� 	هللا قد جعل 
بين 	لز�جين مو�] �#حمة، فإ�	 	نفر�	 تصالحا. فكنت 0صنع شيئًا 
	لز�جين  �0ُ�ِخل  ساعة  نصف   �0 ساعة  	لدعو�  k0ّخر  عجيبًا، 
Pلى غرفة منفر�] ��0عهما ينتظر	� موعد 	لمحاكمة �	لند	� عليهما 
Pلى  تدّ#جا  ثم   ،Dلسبا	� بالخال{  بد�  	نفر�	  فإ�	  باْسَميهما. 
�هما  Pّال  غالبًا  يخرجا�  فال  	لمصالحة،  من  	قتربا  ثم   ،Dلعتا	

مصطلحا�.

	لمحكمة  في  	لطويلة  لتجاِ#بي  -ثمرً]  	لقر	�  0نصح  فأنا 
�تجاِ#بي 	لتي هي 0طوx منها في 	لحيا]- 0ّال يدخل 0هل 	لز�~ 
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لدفع   �0 	لشديد،  	لخال{   Pّال في حاال بينهما  	لز�جة  �0هل 
ظلم ال يجو5 	لسكو عن مثله.

حاجتها  	لز�~  لها   cيقّد لم   	�P نقد	ً  	لنفقَة  	لمر0]  تستحّق 
بأمثاله، �	للباM 	لذ� تلبسه �5جا 0مثاله،  من 	لطعاc 	لالئق 
�	لمسكن 	لذ� يسكن فيه َمن هو مثله في مو#�9 	لمالي �منزلته 
ل  معجَّ قبضها  من  �0ًال  تحّققنا  	لنفقة  	ّ�عت  فإ�	  	الجتماعية. 
قد  كانت  فإ�	  لها.  0عّد9  	لذ�  	لمسكن   rمن صال ثم  مهرها، 
بأمثاله من  	لالئق  	لمسكن هو من  	ستوفت معّجل مهرها �كا� 

	لناM 0ُجبر على 	لمتابعة.
Pلى  ما كانو	 يصنعونه في مصر  	لشاc نصنع  كّنا قديمًا في 
عهد قريب، �0 0نهم ُيكِرهو� 	لز�جة Pكر	هًا عن طريق 	لشرطة 
0كثر  	لطاعة). ثم �جدنا من  	لشرعي (بيت  	لمسكن   xلى �خوP
من خمسين سنة 0نها طريقة عقيمة ال فائد] منها. تصّو#�	 لو 0� 
	لز�جة �خَلت 	لمسكن 	لشرعي بإكر	9 	لشرطة، فَمن 	لذ� يمنعها 
0� تخر~ منه؟ Pّما 0� نغلقه عليها فيكو� مسكن 	لز�جية سجنًا، 
�	لمر0] ليست مجِرمة لُيحَكم عليها بالسجن، �0 0� نقيم على كّل 
مسكن �5جي شرطيًا يحرمها من 	لخر�~، �كالهما غير ممكن. 
	لنفقة  Pّال حرمانها  بالمتابعة  يبَق �P� من ثمر] للحكم عليها  فلم 

�	عتبا#ها ناشز](١).
______________________

	لخاّصة   	لصفا ليست من  >ناشز< كما هو شائع، ألنها   x0قو (١) ال 
بالنسا� كطالق �حائض، بل P� 	لرجل قد ينشز {�Pِ� 	مر0ٌ] خاَفْت 
من بعِلها ُنشو5	ً}. �هذ9 فائد] 	ستفدتها من 	لمحامي 	لحلبي 	ألستا� 

عبد 	لقا�# 	لسيسبي #حمه 	هللا، 0قرُّ بذلك 	عتر	فًا له بالفضل.
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ُمّد] هم  ناشز]  	لمر0]  يعتبر��  هنا  	لُقضا]  بعض  كا�  �قد 
يحّد��نها، �هذ	 ال 0صل له في 	لشرh �ال في 	لقانو�، فالنشو5 
هو 0� تتر� 	لمر0] �	# 	لز�جية بعد صالحها (صالr 	لد	#) �بعد 
	لنشو5 �0�  ُتنهي   �0 قبضها معّجل مهرها، �بيدها هي �حدها 

تعو� Pلى �	# 	لز�جية.

يلي �عا�� 	لنفقة في 0هّميتها �في كثرتها �عا�� 	لحضانة، 
0حيانًا على  	لتي تكو�  	لمالية  	لدعا��  ثم  	لنسب،  ثم �عا�� 
�هي  �مشق،  من  	لمحامين  كبا#  �يحضرها  جد	ً  كبير]  مبالغ 
�عا�� 	إل#�، ��عا�� 	أل�قا{ (قبل 0� ُيلغي حسني 	لزعيم 
	لَحْجر  ��عا��  	ألهلية)  مصر  في  	لمسما]  	لذّ#ية،  	أل�قا{ 
	لتي تدخل في  	لدعا��  	لَحجر، �0نو	h 0خر� كثير] من  �فّك 
	ختصا¡ 	لمحكمة 	لشرعية. �#بما عد خالx هذ9 	ألحا�يث 
طويل  �	لحديث  0خبا#ها،  من  طر{  �بيا�  Pليها  	إلشا#]  Pلى 

.�ستأتي بقيته P� شا� 	هللا في 	لحلقا 	آلتيا

*   *   *
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-١١٩-
هجوc على 	ألطّبا�

 x50نا�  x	ألهو	 0قحم  �0ني  شجاعتي  في  يشّك  كا�  من 
باختيا#�  0لُِج  حين  كله  هذ	  0صنع  0ني   cليو	 فسأُ#يه   ،xلرجا	
 D0نيا� rلتمسا	آلسا�، 0ُعّر� نفسي لمخالَب ُتمّز^ جلد 	عرين 
تفّتت ُصّم 	لجنا�x، بل بما هو 0شّد... 0#يد 	ليوc 0� 0هجم على 

	ألطّبا�.

سكاكينهم  من   نجو ما  عليهم  0هجم   �0 غير  من  �0نا 
 .cأليا	ثا#ها في بطني خطوطًا لم تمُحها � x	مباضعهم، �ال تز�
	لنز	x؟ على  Pلى  	لقتاx ��عوتهم   Dبا �P	 فتحت عليهم  فكيف 
 cّفيها عا cلكال	عبة ال هجا�، �	، �0نها مد�	يذP 0نها مباسطة ال
فكل �	حد من 	ألطّبا� يرمي 	لتبعة على غير9، فتضيع بينهم �ُتقيَّد 

.>xجريمة ضّد مجهو<

لّما كّنا صغا#	ً في 	لشاc كا� 	ألطّبا� عندنا معد��ين، �كانو	 
ما�، �0 0نهم من >	لو5� 	لثقيل<. فاستقّر في �هني  كلهم من 	لسِّ
0� من شر�� 	لطبيب 0� يكو� متر	كب 	لشحم �	للحم، فإ� كا� 
هزيًال لم يكن طبيبًا حا�قًا. �كا� من 	ألطّبا� �	حد مشهو# يزيد 
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�5نه على مئة �0#بعين كيًال. �لم تكن 	لسيا#	 يومئذ كثير] في 
	لشاc فكا� 	لناM يركبو� 	لعربا 	لتي تجّرها 	لخيل، فكّنا نر	9 

�P	 �ضع #جله على �#جة 	لعربة ليركب فيها مالت به من ثقله.
كا� يركب �#	جة،  	لحو	�� 0� شابًا صغير	ً  �من 0طر{ 
�لم يكن ماهر	ً بركوبها فصدc �5جة ضابط فرنسي كانت تمشي 
معه، لم يؤِ�ها �لكن 0فسد ثوبها �كشط جلد ساقها. فأمسك به 
	لضابط �سأله: ما 	سمك؟ قاP :xبر	هيم 	لساطي (�هذ	 هو 	سم 
	لطبيب 	لمشهو#). فقاx له: �0ين تسكن؟ فأعطا9 عنو	� 	لدكتو# 

	لساطي.
�لّما �صلت 	لقضية Pلى حاكم 	لصلح (	لفرنسي) بعث يدعو 
	لدكتو# Pبر	هيم 	لساطي، فحضر 	لمحاكمة �كا� يلهث �ينفخ من 
 x	ً �ال يز	أل#� عمر	 	لتعب كأنه قطا# 	لزبد	ني (0كبر قطا#	
ُ�عيُت، �ما  لما�	  تقاعد)، �سأله متعّجبًا:  يمشي، ما قعد �ال 
	لمّدعية  	لقاضي: Pنك صدمت 	لسيد]  	لذ� �قع مني؟ فقاx له 

بدّ#	جتك. فقاx: بدّ#	جتي؟!
	لمر0]  �ُ�هشت  بالضحك  	لمحكمة  في  من  كل  �ضّج 
تحملني؟  �#	جة   �ّ0 	لدكتو# ضاحكًا:   xقا� ��5جها.  	لمّدعية 
فتنّبه 	لضابط ��5جته Pلى 	لنكتة 	لتي �قعا فيها، �قاx 	لقاضي: 
Pني معجب بذكا� هذ	 	لفتى، ��P	 كا� حاضر	ً �عّر{ بنفسه فإنني 
0سامحه �0ُسِقط 	لدعو� عنه. فخر~ من بين 	لناM �قّدc نفسه Pليه 

معتذ#	ً عّما �قع منه، فسامحه �0سقط 	لدعو� عنه.
بمهنته �لكنه كا� نحيفًا،  �كا� طبيب 0سرتنا حا�قًا خبير	ً 
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	سمه 	لدكتو# صا�^ 	للبابيد�، �كانت عيا�ته في باD 	لبريد في 
�مشق. فكنت كّلما �هبت Pليه 0تعّجب منه �ال 0صد^ بأنه طبيب 

أل� من سما 	ألطّبا� 0� يكونو	 من 	لو5� 	لثقيل.

*   *   *
�لما �هبت Pلى مصر للد#	سة فيها سنة ١٩٢٨ شكو 0لمًا 
في مفاصلي، فأخذني شريك خالي ��5~ 0ختي عبد 	لفتاr َقْتال� 
(#حمة 	هللا عليه) Pلى طبيب يونانّي سمين جد	ً ال يعر{ 	لعربية، 
 �0� �	للحم  	لشحم  �هي:  كلها  	لبر	عة   صفا فيه  فاجتمَعت 
يكو� >خو	جة< 0جنبيًا، ألننا كّنا مع 	ألسف نعتقد 0� كل شي� 

0جنبي هو 0فضل �0#قى من 	لوطني.

هذ	 ما يعتقد9 	لعاّمة �	لَجَهلة من 	لناM �	ألطفاxُ 	لصغا#، 
�كنت �	حد	ً منهم. فلما كشف علّي �جّس نبضي شكو Pليه ما 
بي، فأظهر 	لفزh �	لدهشة �سأx: لما�	 تأّخر Pلى 	آل�؟ �كا� 
0يضًا، فأ�خل  	لعربية  ُيحِسن  ينقل كالمه ترجما� ال يكا�  	لذ� 
	لرعب في قلبي. �تكّلم 	لطبيب كالمًا كثير	ً فهمت منه 0� عظامي 
ثقيًال  شيئًا  حملت   �0 	لحركة   0كثر  	�P �0نني  	لكلس  ينقصها 
	نقصَفت عظامي. فذهبت Pلى 	لد	#، �كنت 0نزx عند خالي ُمحّب 
	لدين 	لخطيب في شا#h 	الستئنا{ في باD 	لخلق، �خالي لم 
�هو  	أل#بعين  Pلى  تصل  حر	#ته  كانت  طبيبًا،  عمر9  في  ير	جع 
منغمس في عمله ال يجد (كما كا� يقوx) �قتًا للمر�. فلما جئته 
�	ضطجعت على 	لسرير �0بيت 0� 0تحّر� سخر مني �من 	لطبيب 
	ستقّر في  لِما  يومئذ بسخريته   xِ0با لم  بهذ	. �لكني  0مرني  	لذ� 
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نفسي من 0ثر كالc 	لطبيب.
ثم مّر 	ألياc �	لسنو� �ما#ست 0نو	عًا من 	لرياضة �مشيت 
لي  ينكسر  �لم   ،xألثقا	 �حملت   xلجبا	  �#�ُ  �صعد كثير	ً 

بحمد 	هللا عظم، بل 	�5	� قّو] �0َْيد	ً.
فأ�x ما 0هجم به على 	ألطّبا� 0� بعضهم يخّو{ 	لمريض، 

فإ�	 خا{ �هَبت مقا�مته �تغّلب عليه 	لمر�.
 �مّما �قع لي من هذ	 	لباD 0نني عملت سنة ١٩٥٦ عمليا
كثير] في بطني سأعر� لذكرها �P	 جا� مناسبتها، �كا� 	لشّق 
بيتي  Pلى  �جئت  	لمستشفى  من  هربت  �لكنني  مفتوحًا   x	يز ال 
	لمستشفى ال يجد  يقيم في  	لمعتا�]، أل� من  لزيا#	تي  ��هبت 
Pّال ما يذّكر9 بالمر� �ُيبِعد عنه 	لشفا�، فلما خرجت �خالطت 
مناظر	 علمية �0حا�يث  0فعل، ��خلت في  	لناM كما كنت 

	جتماعية نسيت مرضي.
مسكنه  كا�  لنا  صديقًا   #�50  xلحا	 هذ9  في  �0نا  ��هبت 
	أل�#	~   فصعد مصعد  للعما#]  يكن  �لم  	لر	بعة،  	لطبقة  في 
كلها على قدمي، فلما ضّمنا 	لمجلس عّرفنا بولد له عا� حديثًا 
0ناقله   �0 	لجر	حة، فأحببت  	لطّب �	الختصا¡ في  من �#	سة 
	لحديث فلم 0جد Pّال 0� 0صف له ما 0ُِحّس به �ما يقع لي، فما 
فتح 	هللا عليه بشي� Pّال 0� قاx لي: P� ما �قع لك #بما يؤ�� Pلى 

ُسّل في 	لعمو� 	لفقر�.
لم 0ستطع 0� 0فهم بقية 	لكالc أل� 	لرعب 	لذ� �0خله علّي 
سّد مسالك 	لفهم 0مامي، �كنت قاعد	ً مستو� 	لظهر 0تكّلم كما 
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يتكّلم 	ألصحاD، فما 0حسست Pّال �قد سقطت منها#	ً، �لم 0ُعد 
يمسكو�  بمساعد] 	إلخو	�،  Pّال   h#لشا	 Pلى   xلنز�	 0قد# على 
بكتفي �يعينونني على 	لنز�x، مع 0نني صعد على قدمي كما 
 cيقو �لذ� كا	لطبيب 	لمستشفى 0ُخبِر 	لى P يصعد 	لناM. �عد
علّي �	لذ� 0جر� 	لعمليا لي (�هو جّر	r ماهر 	سمه 	لدكتو# 
	لدكتو# حسني سبح (#ئيس   cلشا	 0طّبا�  	لمهايني) �كبير  مظهر 
	لدكتو#  	لكبير  �	ألستا�  �مشق)  في  	آل�  	لعربية  	للغة  مجمع 
حمد� 	لخيا�... فلبثو	 جميعًا 0يامًا حّتى 	ستطاعو	 0� ُيزيلو	 من 
نفسي 0ثر هذ9 	لكلمة 	لتي قالها 	لطبيب 	لشاD، جهًال من غير 

علم �من غير تحقيق.

*   *   *
�من 	ألطّبا� 	لذين عرفتهم من يكشف على 	لمريض، فإ�	 
سأله عن مرضه لم يخبر9 بشي� بل طمأنه بكالc عاcّ. فإ�	 كا� 
ُيرضي  يريد 0�  	لطبيب، ألنه  يقنعه هذ	 من  	لمريض متعّلمًا لم 
	لمر�. �من  فيعر{ شيئًا عن   hالطال	نفسه �#غبته في  غر�# 
حقيقة  للمريض   rفيشر 	إلفرنج  طريقة  على  يمشي  من  0طّبائنا 
تنشأ عنه، �#بما كا� في هذ	   �0 	لتي يمكن  مرضه �	ألعر	� 
	لشرr �	لبيا� ما ال يحتمله 	لمريض. كما �قع لصديق لنا، 0ستا� 
من 0برh 	ألساتذ]، شاDّ صغير 	لسن كبير 	لعلم، كا� يدّ#M في 
جامعة 	لريا�، فأصابه 	لمر� 	لخبيث، فجا� طبيب غير عربي 
فخّبر9 به، فإ�	 بالوهم يوهن صّحته حّتى صا# جلد	ً على عظم 
 Dلغصن �يذ�	يذ�� كما يذ��  x	5 ، �ما�لم يُعد ُيعر{ له لو�

كما تذ�D 	لشمعة حّتى ُتوّفي ��هب Pلى #حمة 	هللا.
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نبيهًا، فَمن كا� من 	لمرضى على  فعلى 	لطبيب 0� يكو� 
شي� من 	لعلم شرr له مرضه شرحًا ال ُيخيفه �ال ُيبقيه في جهالة، 
�هذ	 ما يصنعه صديق لنا من 	ألطّبا� كا� 0ستا�	ً في كّلية 	لطّب في 
�مشق هو 	لدكتو# عا#{ 	لّطَرْقجي. �0 0ّ� على 	لطبيب 0� يد	�� 
بنباهته ��كائه �لطف ِحّسه �صفا� نفسه �معرفته بأصنا{ 	لمرضى 

قبل 0� يد	�� بطّبه �بعقاقير9.
Pلى  �مّمن عرفت من 	ألطّبا� قوc ال يستطيعو� 0� َيصلو	 
معرفة 	لمر� �ال يجر�k� على 	إلقر	# بالجهل، فهم يكّدسو� 
في �صفة 	لد�	� 0نو	عًا من 	لمسّكنا 	لتي تذهب باأللم �لكنها 

ال تأتي بالشفا�.
�هذ	 في #0يي 0قرP Dلى 0� يكو� خيانة من 	لطبيب، �لك 
أل� 	أللم جعله 	هللا عالمة على 	لمر�، فإ�	 جا� 	لطبيب فمحا9 
	لطبيُب طريَق عالجه.  	لمريُض مكاَ� مرضه �ال  َيعر{  يُعد  لم 
فمثاx هذ	 	لطبيب 	لذ� يعمد Pلى 	لمسّكنا �حدها كمثل لّص 
�خل 	لد	# فتر� �ثا# 0قد	مه �بصما 0صابعه، فدعو شرطيًا، 
�صابو�  بخرقة  جا�  	للّص  معرفة  Pلى  منها  يصل   �0 من  فبدًال 
فمسحها �نّظف 	لبيت �50	x هذ9 	آلثا#! �0 0نه تحّوx من شرطي 
يحفظ 	ألمن Pلى خا�c ينّظف 	لبيت، �لو 	قتصر 	ألمر على هذ	 
على   ّxتد 	لتي   	لعالما محا  حين  جريمة   c0جر �لكنه  لها�، 

.cلمجر	
��0ية  من  عد�	ً  يجمع  من  	ألطّبا�  من  عرفت  �مّمن 
	لمر�، بعد 0� يخبر9 به 	لمريض بلسانه �0 يصل هو Pلى معرفته 
منها خوفًا  	لو	حد بل يجمع عد�	ً  بالعّقا#  بتشخيصه؛ ال يكتفي 
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من 0� يعجز 0حدها عن 	لشفا� فيقوc به 	آلخر. �0نا بمقد	# علمي 
	لقليل 0عر{ 0� لكل ��	� من 	أل��ية �0 َعّقا#(١) من 	لعقاقير 0ثر	ً 
جانبية 0خر�، �0� عمله �حد9 قد يختلف عن  ��ثا#	ً  مقصو�	ً 
ب مع غير9. فهؤال� 	ألطّبا� 	لذين يجمعو� عد�	ً من  عمله �P	 ُ#كِّ
 	�P 	لكيميائي  تركيبها  تأثير  يعرفو�  	لو	حد �ال  للمر�  	أل��ية 

	جتمعت، قد يضّر�� من حيث يقّد#�� 0نهم ينفعو�. 
كثيف  بستا#  	لمر�  معرفة  عن  عجز9  يستر  من  �منهم 
Pنها >حساسية< �ليست مرضًا، �في  فيقوx لك:  عريض طويل 

�عو� 	لحساسية متَسع للجميع.
�مّما ال ينتبه له كثير مّمن عرفت من 	ألطّبا� 0نهم يصفو� 
	ستعماله.  من  مانع  	لمريض  جسد  في  كا�  #بما  لمر�   �	��
كا� عندنا في كلية 	لتربية في مّكة من 0كثر من عشر سنين 0ستا� 
	لكّلية.  في  	لنفس  لقسم علم  #ئيسًا  0ظّن-  كا� -كما  سو�	ني، 
�كا� #جًال عالِمًا صالحًا �ّينًا، �كا� يشكو من 	لبوx 	لسكر�، 
�0مر9   �	�� طبيب  له  فوصف   	لمستشفيا 0حد  Pلى  فذهب 
باستعماله، فقاx له P� هذ	 	لد�	� ال ُيستعَمل في مثل حالته �نبهه 
Pلى 0� �لك مكتوD في 	لو#قة 	لتي تكو� عا�] في علبة 	لد�	�، 
�لكن 	لطبيب 0صر على �جوD 	ستعماله �0عطا9 شيئًا منه، فما 
0مسى على 	ألستا� 	لمسا� حّتى �0#كته 	لوفا]. �كا� هذ	 	لطبيب 
ُمعاَقد	ً معه، �قد ُفصل �0ظن 0نه عوقب، �لكن ما 	لفائد] �قد 

ما 	ألستا�؟
______________________

(١) عّقا# على �5� خّبا5 �جّز	#.
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	لذ�  	لمنّجم  �بعض من عرفنا من 	ألطّبا� يصنعو� صنع 
سقط في 	لحفر]؛ �لك 0� #جًال كا� يمشي في 	لبرية �هو ير	قب 
	لنجوc، �كا� 0مامه حفر] فسقط فيها �لم يستطع 	لخر�~ منها 
له: قبل 0�   xجا� يصيح �يستنجد، فجا� من 0خرجه منها �قا�
تنظر Pلى 	لنجم 	لبعيد فو^ #0سك 	نظر Pلى 	لثر� 	لقريب تحت 

قدميك.

لما فشت 	لكولير	 في مصر سنة ١٩٤٧ كنت تلك 	لسنة كلها 
 xلعد	#] 	لى �5P cلشا	في  xلعد	#] 	مقيمًا فيها، في بعثة من �5
 في 	لقاهر] إلعد	� بعض 	لقو	نين. �لما طاx 0مد 	لمر� جا�
0طّبا� مصر (على كثرتهم  لتساعد  	لعربية  	لبال�  بعثا طبية من 
	لبعثة   #�50 �كنت  	لد	�.  مكافحة  في  طّبهم)  في  كعبهم  �علو 
معهم،  فأبقى  	أل�بر	  ميد	�  في   xلكونتيننتا	 فند^  في  	لسو#ية 
يومًا:  لهم  يفا#قني، فقلت  �كنت 0شكو صد	عًا مال5مًا ال يكا� 
يا Pخو	ننا، 0نتم 0طّبا� كبا# �0نا 0شتر� معكم في 	لحديث �0نفر� 
	لصد	P� h#	حتي  0فال تعرفو� طريقًا إل5	لة هذ	  باأللم،  �حد� 

منه؟
بينهم،  	ألمر  �يتد	#سو�  يسألونني  �جعلو	  فاهتمو	 
�يفترضو� 0بعد 	لفر�� �يذكر�� 0مر	ضًا سمعت بها �0مر	ضًا 
لم 0سمع بها، كأ� كل �	حد منهم كا� يريد 0� ُيظِهر علمه على 
حسابي 0نا! �	نتهى 	ألمر بهم 0� كتبو	 لي ��	� 	تفقو	 عليه �5عمو	 
 بأنه هو 	لذ� يشفي ما بي �ُيريحني من �المي ��0صابي. فأخذ
0يامًا،  عنهم  �	نقطعت  0جد9،  فلم  عنه  0فّتش  ��هبت  	لوصفة 
 �شعر كأ� 0معائي في حاجة Pلى مسهل فأخذ 0حد 	لمسهال
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	لمعر�فة، فذهب 	لصد	h. فرجعت Pليهم �قلت لهم: P� مثلكم 
مثل هذ	 	لفلكي 	لذ� #�0 	لنجم �لم يَر 	لحفر] 	لقريبة.

فبعض َمن عرفت من 	ألطّبا� يتركو� 	لد�	� 	لقريب �يصفو� 
	لنا�#]، �0 يفترضو� 	ألمر	� 	لمعضلة �	ألمر  	أل��ية 	لصعبة 

.Dمن �لك �0قر �0هو
	لزبائن  من  	الستكثا#  َهّمه  َمن  	ألطّبا�  من  عرفت  �مّمن 
	لمرضى  لفحص عشر] من  يتسع  يومه  كا�  فإ�	   ،xلما	 �جمع 

يضرD موعد	ً لعشرين.
0خر�،  بال�  Pلى  بال�هم  من  يأتو�  كبا#  0ساتذ]  �منهم 
فيستقبلهم 	لمستشفى 	لذ� �عاهم بدعاية ضخمة �Pعال� طويل 
عن مرتبة هذ	 	لطبيب 	لعلمية �عن شها�	ته �عن منزلته، �#بما 
كا� �لك كله حقًا، �لكن 	لمصيبة 0نهم يفحصو� 	لمريض فحصًا 
	حتا~  يد#كو	 حقيقة مرضه، �#بما   �0 به  يستطيعو�  عاجًال ال 
	ألمر Pلى عيا�] 0خر� بعد 0مد فيكو� 	لطبيب قد #جع Pلى بلد9. 
�منهم من يتخذ من هذ9 	لزيا#] سببًا ما�يًا للربح فيوهم 	لمريض 
0� مرضه يستدعي عملية جر	حية P �0قامة طويلة في 	لمستشفى، 
�ال يكو� �لك Pّال في بلد هذ	 	لطبيب �بإشر	فه، فيصد^ 	لمريض 
هذ	 	لكالc فيضيع �قته �يذهب ماله �يدh عياله �يسافر، �	ألمر 

كله ال ضر�#] له �ال حاجة Pليه.

له  ليس  �لكن  علم  له  من  	ألطّبا�  من  عرفنا  مّمن   �0  �0
ضمير. �قد بلغني 0� هذ	 	لد	� قد �صل Pلى لند�، �كّنا قديمًا 
نضرD 	ألمثاx بأخال^ 	إلنكليز حّتى P� حافظ عفيفي باشا 0لف 
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كتابه 	لمعر�{ >	إلنكليز في بال�هم< فصّو#هم فيها كأنهم 0شبا9 
مالئكة يمشو� على 	أل#�! �لّما كّنا صغا#	ً صد# كتاD >	لتربية 
ثم  فولتير  0ُعِجب  �لك  قبل  �من  �يموال�،  إل�مو�  	لحديثة< 
 xلما	حّب  �باإلنكليز �كتب عنهم، �لكن يظهر 0 	0ند#يه مو#�
ُيفِسد 	ألفر	� �	لشعوD، فصا# 	لطّب كما سمعنا 	آل� في تلك 

	لبال� �سيلة البتز	5 	لماx �سلعة ُتباh في 	ألسو	^.

�من عيوD كثير مّمن عرفنا من 	ألطّبا� Pخال{ 	لمو	عيد؛ 
فهو َيِعد 	لمريض 	لساعة 	لثامنة صباحًا �هو يعلم 0� 	لكشف عن 
مرضه يستلزc نصف ساعة �0 ساعة، �0� عليه 0� َيِعد 	لمريض 
	لذ� بعد9 في 	لساعة 	لثامنة �	لنصف �	لمريض 	لثالث في 	لساعة 
	لتاسعة... �لكن كثير	ً من 	ألطّبا� يضربو� موعد	ً �	حد	ً لجماعة 
من 	لمرضى حّتى ُيجبِر�هم على 	النتظا#، �0كثر ما يكو� �لك 

عند 0طّبا� 	لعيو� �	ألسنا�.
�قد �هبت مر] Pلى طبيب عيو� في مصر �#	� باD 	للو^ 
 (	لذ� ُسّمي تا#] ميد	� 	لفلكي �تا#] ميد	� 	أل5ها#)، فوجد
غرفة 	النتظا# ممتلئة بالناM، فيها 0كثر من عشرين مريضًا يرقب 
	النتظا#   xفلما طا منهم.  كلٌّ موعَد9 �	لطبيب ال يستدعي 0حد	ً 
سألت من هو Pلى جانبي: متى موعد� مع 	لطبيب؟ فقاx: 	آل�. 
�سألت غير9 فقاx: 	آل�... ��P	 	لطبيب قد 0عطاهم جميعًا موعد	ً 

�	حد	ً!
�لّما طاx 	ألمر �لم ُيدhَ 0حٌد من 	لمرضى غضبت �نسيت 
غرفته،  	لطبيب  على  �	قتحمت  	لسلو�  �قو	عد  	للباقة   x0صو
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��P	 هو مع صديق له يشربا� 	لقهو] �يتحّدثا� �يتقا#ضا� 	لنكت 
0ني �خلت عليه بال �P�، �لكن  يثو# بي   �0 فأ#	�  �يضحكا�! 
غضبي �	لحّق 	لذ� كنت 0#	9 معي قابلها بثو#] 0عنف منها بعشرين 
مّر]، فابتلَعتها �0خَفتها �جعَلت 	لطبيب يتضا�x �يعتذ# فال ينفعه 
	العتذ	#، ال لقّوتي �ضعفه بل أل� 	لحّق معي �	لباطل معه. ثم 
ما�	  �عّرفُتهم  كا�  ما  عليهم  	لمنتظرين فقصصت  خرجت على 

يصنع 	لطبيب، فخرجو	 جميعًا �لم يبَق في غرفة 	النتظا# 0حد.
	لمنتظرين في  بكثر]  يفخر  َمن  	لذين عرفتهم  �من 	ألطّبا� 
عيا�ته، يؤّخرهم عمد	ً ليوهم 	لناM 0نه طبيب مقصو� �0نه كثير 

	لزبائن.
*   *   *

�	لحديث عن 	ألطّبا� يجّر 	لحديث عن 	لممّرضا. �هو 
حديث طويل ال تكفي فيه فقر] عا#ضة في مثل هذ9 	لحلقة، بل ال 
بّد له من حلقة كاملة بل حلقا. 0ضرD مثًال قريبًا جد	ً: Pحد� 
حفيد	تي َعرَضت لها 	لوال�]، �لم تكن �ال�تها 	أل�لى بل 	لثانية، 
بوسائله  جعَلته  للوال�]،  	لد�لة  0قامته  مستشفى  Pلى  بها  فذهبو	 
�تجهيز	ته ال يقّل عن 	لمستشفيا 	لعظيمة في 	لبال� 	لتي نسّميها 
متمّدنة �ُنكبر 0هلها �نعّظمهم في قر	#] نفوسنا، مستشفيا �0#ّبا 
	لطائلة �هي   x	ألمو	 0مثاله  عليه �على  	لد�لة  0نفَقت  �0ميركا، 
�0عالها  �0غالها  	لوسائل  0حد�  فيه  ��ضعت  �لك،  تستطيع 
�هي تستطيع �لك، لم تّدخر جهد	ً �لم تقصر في Pقامة 	لمستشفى 
�تجهيز9، �لكن 	لد�لة 	لتي تقد# 0� تصنع هذ	 كله ال تقد# 0� 
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تصنع 	لضمائر لمن ليس له ضمير �ال 0� تضع 	للطف �	إلنسانية 
فيمن حرمه 	هللا 	إلنسانية �	للطف!

�جدنا في هذ	 	لمستشفى ممّرضا ال يعرفن لغة 	لمريضة 
�ال يفهمن عنها ما تقوx�0� .x شر� في 	لممرضة �في 	لطبيب 
0� يعر{ كيف يصل Pلى قلب 	لمريض. �كيف يصل Pليه �يعر{ 
 �0 ��جدنا  لسانه؟  يفهم  ال  كا�   	�P 5P	لتها  على  ليعمل  �المه 
كثير	 منهن فقد� ُلطف 	لمر0] �#ّقتها �فقد� 	لمشاعر 	إلنسانية 
 xمَثلهن كمثل جها5 صغير فاسد ثمنه 0لف #يا �سمّوها، �كا�
ُ�ضع في مصنع كبير كلف 	لماليين فأفسد9 �َ�َقف حركَته. �ال 
0#يد 	آل� 0� �0كر تفصيل ما كا�، بل سأ#فعه Pلى �0ليا� 	ألمر في 
 Mلنا	حة 	هللا �0ًال ثم على #	ضا� #P على �لذين يحرصو	لبلد 	 	هذ
 ،�Pسعا�هم، لذلك ينفقو� 	ألمو	x �لذلك يقومو� بالمشر�عا
ُيعَقل 0� يذهب بهذ	  �لذلك يسهر�� �يخّططو� �يد0بو�. فهل 
كله ممرضٌة ال ضمير لها، �0 طبيب Pنما جا� ليقضي 0يامًا معد��] 
يجمع فيها 0كبر قد# من 	لماx ثم يمضي به، ال يهّمه صّحة 	لبلد 
�ال سالمة 0هله، ��َخر من 0هل 	لبلد �لكنه ليس من 0هل 	ألمانة 

�	لدين؟

	لصال]  عليه   xلرسو	 	متثاًال ألمر  قلتها  عا#ضة  كلمة  هذ9 
يا #سوx 	هللا؟  قالو	: لمن  	لنصيحة.  >	لدين   :xلذ� قا	  cلسال	�
	آل�  قلته   cعامتهم<، كال� 	لمسلمين  �لرسوله �ألئمة  قاx: هللا 

ًال �مبيَّنًا. موَجز	ً ��P	 	قتضى 	لمقاc عد Pليه مفصَّ

�0نا 0علم 0� قضية 	لممّرضا مشكلة من 	لمشكال. �قد 
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0نهم  منها  كثير]،   D#ِتجا بو	  فجرَّ  cلشا	 في  قبل  من  فيها  �قعنا 
	تفقو	 مر] مع 	لر	هبا. �قد قضيت شهو#	ً في مستشفى 	لحكومة 
في 	لسنة 	لتي 0شر Pليها (١٩٥٦) �#0يت هؤال� 	لر	هبا: Pنهّن 
متستر	 ال يبد� منهن Pّال 	لوجه �	لكفا� فقط، ثيابهن نظيفة 0بد	ً 
 0كبر مّر	 �مر	 	لضر# منهن  �عملهّن غالبًا مضبو�، �لكن 
من 	لنفع بهن ألنهن ال َينسين �ينهّن �0نهّن �	عيا Pلى 	لنصر	نية 
�0� عملهّن 	أل�x 0� ُيدِخلن 	لمريضا في 	لنصر	نية، فإ� لم 
يستطعن عملَن على Pخر	جهن من 	إلسالc، فإ� لم يقد#� على 

�لك سعين بمها#] شيطانية Pلى Pضعا{ 	إليما� في نفوسهن.

0فدَننا، فما   	لر	هبا نفْعَننا �ال   	لمَدنيا  	لممّرضا فال 
	لعمل �P�؟

من  لها  بد  �ال  حّلها،  0نا �حد�  0ستطيع  ال  مشكلة  هذ9 
	لغاية 	لمطلوبة  مؤتمر �0 مؤتمر	 تفّتش عن طريق يوصل Pلى 
	ألبد	� ال يجو5  بسالكه على جهنم، �لك أل� صحة  يمّر  �ال 
بأحكاc �ينه،  يتقيد  0� تكو� �سيلة إلضاعة 	أل�يا�، �	لمسلم 
يتر� 	لحر	c �يقوc بالو	جب في جميع 	ألمكنة �	أل5منة، في كل 

.	لحاال �	لمقاما

	لباx هو هذ	 	لسؤ	x: لما�	 ال يكو�  �x�0 ما يخطر على 
في مستشفيا 	لرجاx �يقوc على تمريض 	لرجاx ممّرضو� من 
	لرجاx؟ َمن يقد# 0� يأتيني بُحّجة مقنعة �	ضحة بأ� 	لرجل ال 
 يستطيع 0� يكو� ممّرضًا �0نه ال بد من 	مر0] تكشف على عو#	
	لمرضى 	ألجانب �تكو� معهم، �#بما كانت منا�بة فباتت مع 
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	لطبيب 	لمنا�D �حدهما بالمستشفى؟

 �0 بشر�  لكن  منها،  بّد  ال  �	لمهنة  ضر�#�  	لتمريض 
مرضانا،  لنشفي  #ّبنا  ُنغِضب  فال  �يننا   cبأحكا متمّسكين  نبقى 
 	�P� .هللا ال يشفي بمعصيته بل يشفي بطاعته	هللا، �	لشفا� من 	�
5	x 	لمر� من 	لجسد مؤقتًا في هذ9 	لدنيا بالمعصية فإ� 	لحيا] 
	لحقيقية 	لطويلة هي 	لحيا] 	آلخر]، فما�	 ينفعنا شفا� 	لمر� هنا 

�0� ُنبتلى بمر� 	لحريق بنا# جهنم؟

تقولو�: لقد خرجت عن 	لموضوh... نعم. �P� هذ9 لم تُعد 
 xصحيح. �لكن َمن قا 	عظ... نعم، هذ	مو �كريا �Pنما صا#
لكم P� 	لمو	عظ مذمومة �	ئمًا �Pنه يجب 	إلعر	� عنها �تركها 

�	ئمًا، �لو توقفت عليها حياتنا �سعا�تنا �ِ#ضا #بنا؟

 �P حقيقة، �لكني سأعو� hلموضو	بعد، فقد خرجت عن �
شا� 	هللا Pليه فأسر� من 	لذكريا ما هو لألطّبا�، كما سر� في 

هذ9 	لحلقة بعض ما هو عليهم.

*   *   *
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-١٢٠-
�فاh عن 	ألطّبا�

كانو	 يقولو� قديمًا: >�عد	�ُ] 	لّشعر	ِ� بئَس 	لُمقتنى<، أل� 
َمن يعا�يهم يتعّر� أللسنتهم �ال يسلم من هجائهم، �من 	لهجا� 
0� عد	�]  	لمستو#. على  	لعزيز �يفضح   ّxُيِذ� بالعالي  يهبط  ما 
 	ألطّبا� 0شّد من عد	�] 	لشعر	�، فاألطّبا� بيدهم 0سباD 	لمو
 Dألسبا	هللا، �قد توجد 	بيد  �	لحيا]، �P� كانت 	لحيا] �	لمو
�ال يكو� 	لمسّبب. �	لشعر	� ال يستطيعو� 0� ُيميتو	 0حد	ً. �لقد 
مّر] #جل من غما#  فجا�9  	لفر�5^،  لسا�  يخشو�   Mلنا	 كا� 
 	لناM يقوx له: هل 0مو �P	 هجوَتني؟ قاx: ال. قاx: هل تمو
	مر0تي cّ0 كذ	؟ (�نسيت c0 ما�	) قاx ال. قاx: هل يمو حما#�؟ 

قاx: ال. فأسمعه كلمة سّب فظيعة ال 0ستطيع 0� 0#�يها.

0عا�يهم،   �0 0ستطيع  �ال  	ألطّبا�  عا�يت  ما  0نني  على 
	لظاهر].  #مو5ها  	لبشرية �ألنهم من  	لحضا#]  #كائز  من  ألنهم 
للحضا#] #مو5 ُتقاM بها، منها 	لحاكم 	لعا�x، منها 	لقضا� 	لحّر 
 D0#با� �لمحامو	ألطّبا� �	منها  ،Mلنا	لتعامل بين 	لنزيه، منها 	
	لمهن �معاملتهم �	ستقامتهم �0 	نحر	فهم... فال تظّنو	 0ني عدّ� 
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لألطّبا�، فإ� 	لذ� يبّين لإلنسا� مرضه ليعمل على 	لخال¡ منه 
يكو� صديقًا �ال يكو� عد�	ً، �هذ	 	لذ� صنعته 0نا مع 	ألطّبا�. 
هم يبّينو� للناM 0مر	ضًا ليد	��ها، �0نا بينت لبعض 	ألطّبا� بعَض 

0مر	ضهم 	لخُلقية �	الجتماعية ليعملو	 على 	لخال¡ منها.

بين 	ألطّبا� 0صدقا�، �لي من 	ألطّبا� 0ساتذ] �Pخو]  �لي 
.c	كر

	لذ�  مثل  لهم  ل  ُيسجَّ مما  	لحو	��  طر	ئف  من  �عند� 
�كر بعضه فُسّجل عليهم. من �لك 0نه كا� عندنا في 	لمد#سة 
 ،hلشّما	لدكتو# يحيى 	سمه 	لثانوية (مكتب عنبر) طبيب معر�{ 	
كا� يدّ#M لنا 	لكيميا�، فلما 	نتهى عهد� بالد#	سة صر صديقًا 
لمن كا� 0ستا�	ً لي في 	لمد#سة، شّرفوني بموّ�تهم �فتحو	 لي 
0نالها منهم بل �فا�  بدنيا  0ترّ�� عليهم ال طمعًا  0بو	بهم، فكنت 

لهم �	عتر	فًا بفضلهم.

في  لنا  جا#	ً  �كا�  مبّكر	ً،  يومًا   hلشّما	 	لدكتو#   #5
	لمهاجرين، 0صحبه Pلى 	لبلد فأستفيد منه على 	لطريق. �كا� من 
عا�ته 0� ينزP xلى 	لبلد ماشيًا، �لكنه كا� في �لك 	ليوc مستعجًال 
فركبنا 	لتر	c من x�0 	لخّط حيث يقّل 	لرّكاD، ��خلنا مقصو#] 
Pّال 0حد جير	ننا، �هو #جل كهل  	لد#جة 	أل�لى فلم نجد فيها 
�قو#، فسّلم على 	لدكتو# �علّي، ثم شكا Pليه 0لمًا يجد9 في بطنه 
�0خذ يصفه له، فقاx له 	لدكتو#: تفضل معي Pلى 	لعيا�] ألكشف 
عليك. قاx: لما�	 	لعيا�]؟ �تمّد� على مقاعد 	لتر	c �بسط #جَليه 
�كشف عن بطنه �قاx: ها هنا 	أللم. �كّنا قد بلغنا 	لمحّطة 	لتالية 
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�بد0 	لناM يصعد�� Pلى 	لتر	c، فر�0	 منظر	ً عجبًا!
فلألطّبا� على 	لناM 0نهم يستغلو� �جو�هم حيثما �جد�هم 
ليتد	َ��	 من غير 0� يدفعو	 0جر] 	لمد	�	]. �0كثر 	ألطّبا� يستحيي 
عليه  عزيز	ً  له  صديقًا  �لك  صنع  	لذ�  يكو�   �0 يعتر�،  فال 

يحترمه فال يقد# 0� يصّرr له.
0� جماعة جا9�k �هو  نفسه   hلشما	 	لدكتو#  �قد حّدثني 
 �P� لليل	 لم يخلص من غَبش  	لفجر، �	لجّو  #	جع من صال] 
مخطر]  حالته  مريضًا  عندهم   �0 Pليه  فشكو	  	لوجو9،  تعا#َفت 
��المه شديد] �ال يستطيع 0� ينزP xليه ليفحصه. �كا� هذ	 	لطبيب 

طّيب 	لقلب لين 	لجانب، فقاx: هلّمو	 بنا، 0نا �0هب Pليه.
سابق،  تخطيط  غير  من  مبنّي   cلشا	 في  	لمهاجرين  �حّي 
	لمشر^  بين  ما  تمتد   c	لتر	 بها  يمشي  	لتي  	أل�لى  	لجا�]  ففيه 
�	لمغرD، �فوقها 	لجا�] 	لثانية مو	5ية لها فالثالثة فالر	بعة (�قد 
بلغن 	آل� 0كثر من عشر جاّ�	) �طر^ صاعد] توصل من جا�] 
Pلى جا�]. �كا� 	لمريض في 	لجا�] 	لعاشر] �ال تستطيع 	لسيا#] 
كبير  	لو5�  ثقيل  	لجسم  ممتلئ  	لدكتو#  �كا�  Pليها.  تصل   �0
	لسّن، �لكنه �ثر -كما حّدثني- #ضا 	هللا �	لعمل 	إلنساني على 
#	حته، فمشى معهم، فلم يكد يصل Pلى 	لبيت حّتى �0شك 0� 
يسقط من 	لتعب. فلما بلغ باD 	لد	# جا� من يخبر َمن معه 0� 
	لمريض شفي �ال يحتاجو� Pلى 	لطبيب. �قالو	 له: 	صرفه لئّال 

ندفع 0جرته.
فحا�x 	لرجل 0� يعتذ# Pلى 	لدكتو# ليصرفه، �لكنه خجل 



٢٩٨

 :xفدخل �قا ،xلدخو	لى P 9يستريح فدعا �يعو� من غير 0 �منه 0
 x، ثم قا	#تبكو	� 	له �ترّ��� �يقولو 	ما� 	لمريض؟ فحا#�	0ين 
�	حد منهم: لقد شفي 	لمريض �لم تبق حاجة أل� ُتتِعب نفسك 
برkيته. قاx 	لدكتو#: �عوني لكي 0#	9 �ال 0#يد منكم شيئًا ألنكم 
جير	ننا. فأخذ�P 9ليه ُمرَغمين، فلما �صل Pلى فر	شه �0حّس به 
	لمريض لّف نفسه باللحا{ حّتى لم َيُعد يبد� منه شي� �صا# كأنه 
	لطبيب يد9 ليستخر~ كّفه فير� نبضه فخّبأها  كر] مدّ�#]، فمّد 
�0 كأنها  يبتعد عنه كأنما هي #�	ية هزلية  به �هو   x	5 منه، �ما
مصا#عة يحمي بها 	لمصا#h نفسه من هجمة 	لخصم! حّتى يئس 

.xمنه فتركه �نز

*   *   *
0كثر من حقه �0�  يأخذ   �0 يريد  ��P	 كا� في 	ألطّبا� من 
يستلب 	لمريض 0مو	له، ��P	 كانت بعض 	لمستشفيا 	لخاّصة 
Pنما 0نشئت لغر� تجا#� هو جمع 	لماx �	ستعجاx 	لِغنى، تريد 
0� تجّر� 	لمريض من كل ما في كيسه من ماx، �لو 	ستطاعت 
	لناM من  	لذ� يلتصق بها، فإ� من  	للحم  لجّرَ� عظامه من 
منهم �ال  	ألطّبا� �يعتد� على حقوقهم �يسرقهم �يأخذ  يظلم 

يعطيهم.

كلها  0عّمها  �لم   >	لمستشفيا >بعض  قلت  0نني  الحظو	 
 Dمتصفًا به من 0صحا �صٌف َمن كا� 	لم 0عّين بلد] بعينها، فهذ�
بعيد	ً  	لصو	D، �من كا�  Pلى  فليستغفر 	هللا �ليُعد   	لمستشفيا

عن هذ	 	لوصف فما ناله منه شي�.
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�من 	لعا�	 	لمألوفة عند 	لعو	cّ من 0هل 	لشاc، ال سيما 
	لنسا� منهم، 0� 	لو	حد] �P	 	شتر شيئًا ثمينًا، خاتمًا �0 سو	#	ً، 
 	شتر فإ�	  ثمنها،  تدفع  قطعة صغير] ال  	لبيعة<  >على   0خذ
�لقد  5	ئد].  �سا�]   �0 كرسيًا  	لبيعة  على  طلَبت  مثًال   cنو غرفة 
#0يت من يصنع �لك مع 	ألطّبا�؛ مر� مّر] 0حد 0صدقائنا من 
	لتّجا# 	لموسرين �	حتا~ Pلى طبيب متخّصص يعو�9 في �	#9 ألنه 
ال يستطيع 0� يذهب Pليه في عيا�ته، �كا� 	لطبيب صديقًا لي، 
�كا� كثير 	لزبائن ضّيق 	لوقت مز�حم 	ألعماx، لذلك كا� 0جر9 
غاليًا، �	لمريض -على غنا9- ال يحّب 0� يدفع كثير	ً، فكّلمت 
من  يأخذ9  	لذ�  	لمعتا�  	ألجر  نصف  عنه  0سقط  حّتى  	لطبيب 

غير9.
مرضه  عن  	لفحص  من  	نتهى  فلما   ،9#	� في  Pليه  ��هبنا 
 �0 قبل  نا�	نا  	تفقنا عليها ��ّ�عنا9  	لتي  	لمخّفضة  �0خذ 	ألجر] 
نصل Pلى 	لباD: يا �كتو# يا  �كتو#... فالتفت 	لدكتو# لير� ما�	 
 �0 فأ#جو  �متأّلم  تعبا�  	لولد  هذ	  فضلك  من  له:   xفقا يريد، 

تفحصه >على 	لبيعة<!
�من 	لمرضى َمن �P	 0كمل 	لطبيب 	لكشف عليه جا�9 بأخيه 
له  ليكتب  منه  له فسأله عن مر� يشكو  برفيق   �0 بابن 0خيه   �0

�صفة ��	ئه >على 	لبيعة<.
نقابة 	لمحامين في كّل بلد تقر# 0جر] لالستشا#] 	لحقوقية، 
�من كبا# 	لمحامين من ال ير	فع في 	لمحاكم �لكنه يد#M 	لقضايا 
�يعطي مشو#ته فيها، �نجد مع �لك كثير	ً من 0صحاD 	لقضايا 
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يريد 0� يأخذ 	لمشو#] بالمّجا�. �0نا تأتيني #سائل كثير] فيها 0سئلة 
ظاهُرها سؤ	x فقهي �0 ثقافي ألجيب عنها في 0حد برنامَجّي في 
	إل�	عة �في 	لر	ئي، �هي في 	لحقيقة خالصة لدعو� قائمة في 
	لمحكمة، فهو يسر� لي تفاصيلها ��قائعها ليسألني عن 	لحكم 
	لشرعي فيها، �ما يريد معرفة 	لحكم �Pنما يريد كسب 	لقضية؛ 
 cلى محاP لذ� يسعى ألخذ9 مني لو �هب	 D	لجو	 	هذ ��0 0
متفر¦ لالستشا#	 	لحقوقية لطلب منه ثمن 	لجو	D خمسة �ال{ 

�0 عشر] �ال{.
�ال 0قوx هذ	 ألتكلم عن نفسي، بل ألبين 0� 	لسرقا كما 

تكو� ماّ�ية (�0 سرقة 0مو	x �0شيا�) تكو� معنوية.

	لثمن  يدفع   �0 	لناM من يسر^ من 	ألطّبا� من غير  �من 
	لطبيَب في مجلس من  َيلقى 0حُدهم  يأخذ9 منهم،  لما  	لشرعي 
له  	لطر^ فيحّدثه عن مرضه �يصفه  �0 في طريق من  	لمجالس 
�يسأله عن طريق عالجه، بدًال من 0� يذهب Pليه في عيا�ته على 
	لطريقة 	لتي ُ�جد 	لعيا�	 من 0جلها. �منهم من يطلب 	لعال~ 
 D	ألبو	ئي �0 في 	لر	عة �0 في 	إل�	لطّبية في 	مج 	لبر	مّجانًا من 

	لمخّصصة ألسئلة 	لقر	� في 	لمجّال 	لطّبية �	لعلمية.

*   *   *

0نا لست طبيبًا �ال ناقد	ً ِطّبيًا لِما ُيذ	h �لما ُينشر، �ال 0قّر# 
لما   	لناP� ،Mنما 0سر� �كريا �0جبها على  هنا حقائق علمية 

#0يت �لما سمعت.
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0صابتني مّر] حّكة شديد] في موضع يصعب 	لوصوP xليه 
لحّكه �لو من فو^ 	لثياD، حّتى Pنني كنت 0ُضطّر Pلى 	لوقو{ 
في جانب 	لطريق ال 0ستطيع 0� �0	لي سير� مّما 0حّس به من هذ9 
منه فأحك هذ	  بنطالي أل�خل يد�  	لحّكة. �لقد شققت جيب 
0طّبا�  Pلى كبير  فلما طاx �لك علّي �	شتّد بي �هبت  	لموضع. 
	ألمر	� 	لجلدية في كلية 	لطّب في 	لشاc، �هو 	لدكتو# محمد 
�كا�  	لزما�،  من  مّد]  عنبر  مكتب  في  لنا  0ستا�	ً  �كا�   .cمحّر
0بو9 مصباr بك محّرc #ئيس محكمة 	لتمييز 0ياc 	لحكم 	لفيصلي 
في سو#ية في �خر 	لحرD 	لعالمية 	أل�لى. �كا� 	لدكتو# محمد 
له عن موضع  0كشف  فكيف  �عالِمًا �كا� �قو#	ً،  كبير	ً  0ستا�	ً 
	لعا��؟ �كيف 0كشفه ألستا� له  ُيستحيا من كشفه 0ماc 	لطبيب 

هيبته في قلبي �	حتر	مه يمأل جو	نب نفسي، �لكن:

فما حيلُة 	لمضطّر Pّال #كوُبها�P	 لم يكن Pّال 	ألسّنُة مرَكبًا
منه �0تهّيبه، فطمأنني  ما كنت 0خا{  Pليه �صنعت  �هبت 
	لدكتو# �قاx: ال تَخف، فليس هذ	 مرضًا �لكنه 	نعكاM عصبي 
يكو� من ضيق تشعر به �0 0مر تترّ�� فيه �0 مشكلة �قعَت فيها، 
�سأكتب لك بعض 	لمهّدئا 	لخفيفة 	لتي ال تضّر، �0ظّن 0� هذ	 

	لذ� تشكو منه سيذهب بإ�� 	هللا.

�كتب لي 	لوصفة �0خذتها، �مّر على �لك 0كثر من شهر، 
ثم لقيت 	ألستا� فسألني عّما كنت 0جد فقلت له: 	لحمد هللا، لقد 
 	لمهّدئا فقد كَفت هذ9  قلت،  	ألمر كما   �P  :xقا تمامًا.   x	5
	لخفيفة لدفع سبب ما كنت تشعر به. فضحكت �قلت: �لكني يا 
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سيد� ما 	شتريت 	لد�	� �ال 	ستعملته، �Pنما 	كتفيت بكالمك.

من هذ9 	لحا�ثة 	لتي مّر بي �مثيال لها (#0يتها بنفسي 
هل   �#�0 ما  0مر،  لي  تبّين   (Mلنا	 من  0عر{  فيمن  #0يتها   �0
	لذ� �صلت Pليه حّق ُيقّر9 	ألطّبا� �0 هو �هم �0يب يتكلم في 
	لتي  	لمعر�فة  	ألمر	�  تركنا   	�P 0ننا   �جد علم؟  بال  	لطّب 
 	�P ،ظاهر] �0 بفحص مجهر� �0 بتحليل كيميائي �	تثبت بأعر
	لتي نحّس   cآلال	من  كثير	ً جد	ً   �0 تركنا هذ9 	ألمر	� �جدنا 
بأنو	عه)  	لعا��   h	لصد	 تا#] �في #�kسنا (في  بها في مفاصلنا 
	لتي   cآلال	 0كثر هذ9   ،(M0لر	 (�0 نصف  	لشقيقة   h	في صد�
نر	جع 	ألطّبا� فيها َمنشؤ9 نفسي ال جسد�. فهل هذ	 	لذ� قلته 

صحيح؟

ال ينكر 0حٌد 	لصلَة بين 	لحالة 	لنفسية �	ألعر	� 	لجسدية 
بل 	ألمر	� 0يضًا، فكما 0� 	لغضب يزيد ضربا 	لقلب �	لحز� 
	لشديد يقّللها �	شتغاx 	لفكر ُيذِهب 	لنوc... فإ� 0مر	ضًا تنشأ من 

.Dألسبا	هذ9  x0مثا

�لقد قر0 من قديم 0� >	لمريض 	لوهمي< في قّصة موليير 
ُيِحّس 	آلالc نفسها 	لتي ُيِحّس بها 	لمريض حقيقة. �لقد كّنا نسمع 
0� صبيا�  	لمشهو#]،  	لشعبية  	لحكاية  �نحن صغا# من جد	تنا 
	لكّتاD 0حّبو	 0� يهربو	 منه فاتفقو	 على 0مر، فجا� �	حد منهم 
Pلى 	لشيخ فقاx له: يا شيخي �جهك 0صفر. فزجر9 	لشيخ �#فع 
عليه 	لعصا. فجا� 	لثاني بعد قليل فقاx: يا شيخي �جهك 0صفر. 
فزجر9 5جر	ً 0قّل من 	أل�x. �لّما جا� 	لثالث �	لر	بع بد0 يصّد^، 
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فلما قاx له 	لتلميذ 	لتاسع: يا شيخي �جهك 0صفر... 	صفّر �جهه 
فعًال �بد0 ُيِحّس 	لمر�، �0غلق 	لُكّتاD ��هب Pلى 	لد	#!

 xلى طبيب ال يعرفني فأقوP كنت في شبابي �0هب كّل سنة
بالصو#  �يستعين  فيفعل  عامًا.  فحصًا  تفحصني   �0 0#يد  له: 
	لشعاعية بنا� على طلب مني �بالتحاليل 	لممكنة كلها �بالفحص 
	لسرير�، فإ�	 	نتهى قاx لي متعجبًا: ما 	لذ� تشكو منه؟ قلت: 
شي�  فيك  �ليس   ��P جئت  لما�	   :xفيقو شي�.  من  0شكو  ال 

�جسد� صحيح؟ فأقوx: جئت 0سمع منك هذ9 	لكلمة.

بو	�#  تبد� عليك  "Pنك متعب  	لصحيح:  للرجل  �P	 قلت 
في  هو  لمن  قلت   	�P� 	لمر�.  Pلى  بهذ	  تقربه  فإنك  	لمر�" 
	لقّو] ظاهر] عليك  	لجسم،  "Pنك صحيح قو�  	لمر�:  �0	ئل 
�	لصّحة با�ية على �جهك" فإنك تبعد9 بذلك �لو شيئًا قليًال عن 

	لمر�.

*   *   *
0مثاًال  لذلك  #0يت  (�قد  	لمرضى  على  لألطّبا�  هو  �مّما 
فإ�	 فحص عن مرضه  	لطبيب،  Pلى  	لمريض يذهب   �0 كثير]) 
0قر	صًا  	لد�	�  هذ	  من   Dجّر 	لد�	�  له  �كتب  عليه  �كشف 
كا�   	�P) قليلة  �0 مالعق  0قر	¡)  في  	لد�	�  كا�   	�P) معد��] 
	لد�	� شر	بًا)، فإ�	 لم يجد 0نه ُشفي تر� هذ9 	أل��ية ��هب Pلى 
طبيب �خر ليفحصه كما صنع 	أل�x، فيكتب له 	لد�	� فيهمله كما 
Pلى عد� من 	ألطّبا� �	جتمَعت  فإ�	 �هب   .xأل�	 �	لد�	 0همل 
	لطبية �من قو	#ير 	ألشربة �علب   	لوصفا عند9 مجموعة من 
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	لشفا�، �هب  يجد  �لم  0قّلها  Pّال  منها  يأخذ  لم  	لتي  	ألقر	¡ 
فشّهر باألطّبا� �تكّلم عنهم �نسب Pليهم 	لجهل.

�#بما شرr 	لطبيب للمريض كيف يستعمل 	لد�	� فلم يفهم 
شرحه، �0 لم يعمل به، ثم نسب 	لخطأ Pليه.

كا� لي 	بن عّم من �0	ئل 	لذين تخرجو	 في كلية 	لطّب في 
�مشق. تخر~ فيها طبيبًا سنة ١٩٢٠، �تنّقل في 	لبال� ثم 	ستقّر 
في ��ما 	لتي تكّلمت عنها �0نا قا� بها منذ حلقتين. �كا� يأتيه 
من  ثالثة  مّر]  فجا�9  	لنا5لين حولها،  	لبد�  من  	لمرضى  بعض 
	لشّبا� بأc لهم عجو5 كبير] ال تكا� تقد# على 	لمشي، ففحص 
عن مرضها �عرفه. �لم يكن في ��ما يومئذ صيدلية، �كا� يجو5 
لألطّبا� في هذ9 	لحاx 0� يرّكبو	 هم 	لد�	� �0� يبيعو9. فغلى 	لما� 
�#ّكب لهم شر	بًا 0عّد9 لهم، ��ضعه في قا#�#] �0حكم Pغالقها، 
��فعها Pلى 	أل�ال� �قاx لهم: تأخذ منها كل ساعتين ملعقة، على 

0� تخّضوها قبل Pعطا� 	لد�	�.

�0خذ�	 0مهم �قا#�#] 	لد�	� �	نصرفو	. �كانت مّد] 	لعال~ 
 xليه حاP نتهت	 	ليه بعدها لير� ما�P 	يعو�� �على 0 cخمسة 0يا
 x	لسؤ	 	لعو�] لمثل هذ	 �0 cلشا	لقاعد] عندنا في 	لمريضة، �	
ال تكّلف 	لمريض ماًال، بل يكتفي 	لطبيب بما 0خذ عند 	لفحص 

.xأل�	

 ،9� :h#لشا	خًا من 	فسمع �هو في عيا�ته صر cأليا	مضت 
ينظر.  	لتي فحصها، فخر~  	لعجو5   منه صوَ �تبّين   ...9�  ،9�
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�كانت قد �صلت ��خلت �لى لعيا��، فقالت له لعجو�: �� �� 
يا �كتو4، ما ستفد0 شيئًا، لقد ,هلكوني من كثر� لَخّض، لقد 
تقّطَعت ,عضائي �تمّزَقت مفاصلي. فسألهم متعجبًا: ما8 صنعتم 
,عطيناها  بلى،   :قالو موعيد�؟  في   Gلد� تعطوها  ,لم  بها؟ 
لد�G �لكنها ما كانت تقبل لخّض �تأّلَمت منه، فسمعنا 4,يك 
�,عرضنا عن حتجاجها. قاJ: �يلكم، ما8 عملتم بها؟ قالو: ,لم 
 Nبأ لد�G؟ ظّنو قبل ,N نسقيها   ًينبغي ,N نخضها جيد لنا  تقل 
 Nفكا Gشبابًا ,قويا لوجب خّض ألS ال خّض لقا�4�4! �كانو
يمسك ,حدهم بيديها �آلخر برجليها ثم يهّز�نها هزً �يشّد�نها 
�يدفعونها قبل ,N تأخذ لد�G، حّتى 8هبو بالبقية لباقية من قّوتها 

�من َجَلدها.

قا4�4ته  �ليه  لمريض، �سّلم  ,نه صنع شربًا  مّر�  �خّبرني 
�قاJ له: تأخذ منه كل يوS ثالثة فناجين قهو� بعد ألكل. فرجع 
 Jفقا شيئًا.  يستِفد  �لم  لفناجين  ,خذ  ,نه  �خّبر�   Sيا, بعد  �ليه 
بالهيل  فناجين قهو�  يا �كتو4  هللا �" :J؟ قافناجين ما8 لطبيب: 
لزعفرN، قهو� ,صولية، �لكنها لم تشِفني من لمر`"... ظّن �
لطبيب ملG ثالثة فناجين  �بأنها ثالثة فناجين من لقهو�، ��نما ,4

!aمن لشر

 bلنا�مّما هو لألطّباG على لناN, :b بعض لمرضى من 
طبيب  �لى   Nيذهبو� لمر`  في  إلخصائي  لطبيب   Nيَدعو
لطبيب   g,4  Nيأخذ�� ألستا8  لطبيب   g,4  Nفيهملو  ،hمبتد
لمرضى َمن ليس بطبيب؛ لصيدلي مثًال قد  k�لجديد. �4بما �
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يكو� عند9 في صيدليته عشر�� 0لف ��	� يعرفها �يعر{ 0سما�ها 
�يعر{ مصانعها، �#بما 0حا� بعناصرها 	لتي ترّكَبت منها، �ال 
يجو5 له مع هذ	 0� يصف ��	�. �#بما 	ستعا� 	لناM بطالب 	لطب 
�َسّمو9 في 0سرته طبيبًا �بينه �بين شها�] 	لطب سنتا� �0 ثال� 
سنو	 �#جعو	 Pليه �سألو9، �#بما صنع معهم ما صنع مساعد 

	لطبيب قديمًا.

5عمو	 0� طبيبًا كا� له تلميذ يساعد9 �يصحبه �يمشي معه 
0ينما مشى ليتعلم منه، يوc لم تكن كّليا 	لطّب قد ُ�جد على 
شكلها 	لذ� نعرفه 	آل�. فذهبا مّر] يعو�	� مريضًا كا� قد فر� 
لما�	  له:   xفقا 	لسمك،  0كل  من  فيها  منعه  	لطبيب حمية  عليه 
 xينكر فقا �لمريض 0	 xخالفت عن 0مر� �0كلت سمكة؟ فحا�
له: 	عتر{ خير لك فإّ� لد� 	لدليل. فاعتر{ بأنه 0كل 	لسمك. 
�لما 	نفر� 	لطبيب بمساعد9 سأله: من 0ين عرفت 0نه 0كل سمكًا؟ 

قاx 	لطبيب: 0لم تَر َحَسك 	لسمك ُملقى على 	لباD؟

فلما  	لمريض،   xحا لير�  مساعد9  فبعث  	لطبيب  �ُشغل 
�خل عليه قاx له: لما�	 0كلت حما#	ً؟ قاx 	لمريض �من 0ين لك 
0ني 0كلت حما#	ً؟ �هل يأكل 	لناM 	لحمير؟ قاx: ال ُتنكر، فإنني 

!Dلبا	لحما# على 	0يت بر�عة #

*   *   *
على 0� مّما ُيسّجل لألطّبا� 0� في كثير مّمن عرفت منهم 
نبًال �ُخُلقًا �Pيثا#	ً �عمًال به، فمنهم من يساعد 	لفقر	� فال َيرk5هم 
شيئًا، بل #بما 0عطاهم من جيبه ثمن 	لد�	�. �كثير من 	ألساتذ] 
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	لكبا# من ال يأخذ شيئًا من Pخو	نه �من 0صدقائه. #0يت �لك من 
كبير 	ألطّبا� 	لدكتو# حسني سبح حفظه 	هللا، �من 0ستا� 	ألطّبا� 

	لدكتو# حمد� 	لخيا� #حمه 	هللا.

	شتغل   cلشا	 في  طبيب   x�0 	لخيا�  حمد�  �	لدكتو# 
	لبال�  به  سبق   ،للتحليال مخبر	ً  �0نشأ  (	لبكتيريا)  بالجر	ثيم 
 0ثر9 من تالميذ9 من يمتلك مختبر	 لنا، �جا� على  	لمجا�#] 
�لد9  �منهم  	لهّو	#�،  محمد  	لدكتو#  منهم  حقيقة،  عظيمة 
	لطّب  �شها�]  	لثانوية  	لشها�]   xنا 	لذ�  	لخّيا�  هيثم  	لدكتو# 
�	لدكتو#	] في 	لطّب �هو 0صغر 0قر	نه سنًا في جميع 	لبال�. �مّمن 
مشى على 0ثر9 	لدكتو# سميح 	لخضر	�، صاحب 	لمختبر 	لكبير 

في جّد].

�من 0نبل 	ألطّبا� �0كثرهم تتّبعًا لكل جديد 	لدكتو# شفيق 
شحا�] في �مشق. �لست 0#يد 0� 0قوc بدعاية لهؤال� 	ألطّبا�، 
فهم في ِجّدهم �نجاحهم �Pخالصهم في عملهم �كثر] 5بائنهم 
مستغنو� عنها، �لكني �#0 0� 0قوP x� في 	ألطّبا� نبًال �فيهم 
فضًال، �P� عندنا في بال�نا (في 	لمملكة هنا �في 	لشاc �في مصر 
�في 	لعر	^) 0طّبا� كبا#	ً نستطيع 0� نستغني بعلمهم �بخبرتهم عن 
مر	جعة 	ألطّبا� في 	لبال� 	ألخر�. �لقد ُجْلُت في كثير من بال� 
�0#ّبا 	لغربية فكنت 0جد في كل مستشفى كبير طبيبًا عربيًا، #ئيس 

قسم من 	ألقساc ُيعتَمد عليه �ُيرَجع Pليه.

Pلى  خذ�9  لنا:  قالو	  مريٌض  مّنا  مر�  كّلما  قديمًا  �كّنا 
Pلى   �0 لند�  Pلى  نأخذ9   �0 	آل�  >	لموضة<   ثم صا#  .بير�
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0ميركا. �لقد كتبت مقالة في جريد] >	ألياc< في �مشق من 0كثر من 
#بع قر� عنو	نها >P� عندنا 0طّبا�<. نعم، P� عندنا 0طّبا� �عندنا 
للشفا�، كل هذ	 عندنا،  تجهيز	 ��سائل  مستشفيا �عندنا 

�لكن ليست عندنا 	لثقة بأنفسنا.

فإ�	 �ثقنا بأنفسنا �0طّبائنا، �#	جع 	ألطّبا� 0نفسهم فنّزهوها 
عن عيوبها �	ستكملو	 فضائلها، لم نحَتْج معهم Pلى غيرهم.

*   *   *
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-١٢١-
0شتا من 	لذكريا عن موسم 	لحج

>كل من تلقا9 يشكو �هر9<، هكذ	 قاx 	لشاعر 	لذ� نسيت 
	سمه. �لكن 	لذ� تبّين لي 0ياc 	لعيد 0� في 	لجملة خطأ مطبعيًا، 
هو 0� هذ9 	لو	� محّرفة عن 	لر	�؛ فما قابلت 0حد	ً من 	لُحّجا~ 
Pّال �جدته يشكر �ال يشكو، يثني على سهولة 	لوصوx �0� 	لطر^ 
 cفال 5حا ،xلجد�	فيها كالما� في  Dتنسا سالكة �0� 	لسيا#	
�ال صد	c �ال 	ختنا^ �ال �قو{. مشت 	لسيا#	 من عرفا Pلى 
مز�لفة كما تمشي سائر 0ياc 	لسنة، فالسير منّظم �	لشرطة ساهر] 
ناظر] ال تجعل للسا� مكانًا للشكو�، �	لما� 	لبا#� 	لمثّلج ميسو# 
موفو# في كل مكا� بالمّجا�، هدية من 	لملك Pلى ُحّجا~ بيت 
	لنظيفة في كل موضع  	لحّماما �	لمر	حيض   �0� ،c	لحر	هللا 	

تسّد 	لحاجة �تضمن 	لنظافة.

�ما كنت 0#يد 0� 0قطع سلسلة �كرياتي ألتكّلم عن 	لحّج، 
�لكن ما سمعته �ّكرني بضّد9 (�كذلك يكو� تد	عي 	ألفكا#)، 
�ّكرني بِحّجتنا x�0 سنة 0قمت فيها في مّكة هذ9 	إلقامة 	ألخير]، 
سنة ١٣٨٤هـ. �لم تكن ِحّجتي 	أل�لى في عمر�، �لكنها 	أل�لى 
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منذ 0كرمني 	هللا فجا�# في مّكة من Pحد� �عشرين سنة. خرجنا 
من عرفا بعد غر�D 	لشمس فما بلغنا مّكة Pّال ضحى 	لغد، 
ألننا لم نستطع 	لوقو{ في ِمنى. ما قطعنا9 في 0#بع عشر] ساعة 
قطعه ُحّجا~ هذ	 	لموسم في ثال� ساعا �0 ساعتين، �بعضهم 

قطعه في 0قّل من ساعة.
	لُقّر	�  يستفيد9  	لذ�  �ما  	آل�؟  بهذ	  0حّد�  لما�	  �لكن 
من هذ	 	لحديث؟ 0ّما 	لذ� يستفيد9 	لقّر	� فهو �Pكا� 	لشعو# بما 
يعيشو� فيه من نعيم لِما بلغو9 من تقّدc �	#تقا�. Pنه ال يعر{ قيمة 
	لرخا� Pّال من عا  في 	لشّد]، �ال لّذ] 	لوجد	� Pّال من قاسى 

�جع 	لقلب بالحرما�.
من كا� يظّن قبل خمسين سنة لّما جئت مّكة x�0 مّر]، بل 
من كا� يتوّهم قبل عشر سنين 0ننا سنخر^ 	لجباx باألنفا^، �0ننا 
	لما�   Dنشر� ،	لحّو	ما  بالطيا#	 	لفضا�  	لسحب في  نساير 

عذبًا مطّهر	ً با#�	ً بال ثمن؟
من عر{ (كما عرفُت) شظف 	لماضي، حّتى 	لقريب منه، 
�0#� -كما �0#كت- عظيم نعمة 	هللا علينا بلين 	لحاضر �نعومته 
�#خائه. Pنكم هنا ��� بال� 	هللا جميعًا في نعمة من 	ألما� �من 
	لسعة �من 	لغنى: ِغنى 	ليد بالماx، �ِغنى 	لقلب باإليما�، لمن 
0#	� هذ	 	لِغنى لقلبه �لم ُتطِغه 	لحيا] 	لدنيا. Pنكم هنا في نعمة ال 
نظير لها، فسيحو	 في 	أل#� كلها فلن تجد�	 مثلها، فاستديموها 
	لعمل،  	للسا�، �شكر  	هللا عليها: شكر  بشكر  منها  �	ستزيد�	 

�شكر 	لقلب 	لر	ضي عن 	هللا.
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�كر  فأل�  	آل�؟  بهذ	  0حّد�  لما�	  سؤ	لي:   D	جو 0ّما 
	لماضي حلو في 	ألفو	9 �لو كا� هذ	 	لماضي مّر 	لمذ	^. Pّ� فقد9 
لمعاُنه  فيستهو�   	لذكريا  xيلمع من خال بّر	^،  بغال{  غّلفه 
	لقلوDَ 	لشو	عر، لذلك كا� من 0عظم فنو� 	لشعر 	لعربي 	لقديم 
مّيتًا  	لشاعر حجر	ً  	لديا#. ال يبكي  	لوقو{ على 	ألطالx �بكا� 
كما 5عم 0بو نو	M ساخر	ً، بل يبكي 5مانًا كا� حيًا، يبكي قطعة 

من عمر9 كانت فبانت.
 	للّذ	 �كر�   �P" 	ألكبر:  	لطليا�  شاعر  �	نته   xقا لذلك 
	لماضية تؤلمنا". �لعل مفهوc مخالفة كالمه صحيح 0يضًا؛ فذكر� 
	آلالc 	لماضية تسّرنا. تؤلمنا �كر� 	للّذ	 ألنها مقر�نة بَفْقدها، 

�تسرنا 	آلالc ألنها مرتبطة بخالصنا منها.
*   *   *

0#بع عشر]  مّكة سنة ١٣٨٤  Pلى   0مضينا من عرفا كيف 
	لحّج مع  	لر	حة في  ساعة؟ لم نكن قد عرفنا مّكة �ال 0ساليب 
	لبال�،  بأهل  نستِعن  كّنا غربا� �لم  فر	ئضه ��	جباته.   xستكما	
	لمدّ#سين  فاجتمعنا معشر  �0#� بشعابها،  	لذين هم  مّكة  بأهل 
بين  خمسين  من  0كثر  عد�نا  فبلغ  �0سرنا،  نحن  	لسو#يين  من 
 #جل �	مر0] �كبير �صغير، ثم 	ستأجرنا سيا#] كبير] من سيا#	
معركة  في  (	لبيزنطيين)   cلر�	 كعمل  عملنا  فكا�  	لمطّوفين، 
	ليرمو� لّما 	#تبطو	 بالسالسل عند 	لو	قعة، فلما كانت 	لهزيمة 

�سقط �	حد من 	لمرتبطين جرهم معه جميعًا فوقعو	 فيها!

	خترنا �0ًال سائقًا بد	 لنا 0نه نشيط �0نه قو� متحّمس يفيض 
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فتّو% 	شبابًا، فلما كا� �ال��حا� عند �إلفاضة من عرفا
 	قَفت 
�لسيا�0
 تسّد �لطريق صفوفًا 01بعًا، تتحّر, �لو�حد% منها عشر% 
B0>1 في 0بع �قيقة لتقف بعد <لك نصف ساعة تنتظر فسحة تمّر 
 Cلصف �لذ� 	هو على 1يماننا 1 Cفي �لصف �لذ Gير �منها. 	كا
على شمائلنا فرجة لسيا0ته فيخرL من صفه ليدخل فيها، فربما 
ضاB منه �لمكا� �لذC كا� فيه 	لم يصل Rلى �لمكا� �لذC طلبه 
فوقفنا بين �لصّفين! 	كا� Rلى جنبه هر�	% ضخمة ما عرفت �لُمر�� 
 ،Bنز�  �كا  	1 َهيعة  كانت  ُكّلما  	جدته  حّتى  هنا،  	ضعها  من 
ال شأ� له به 	ال هو من 1طر�فه 1	 من مثيريه، تر, سيا0ته 	1خذ 
هر�	ته 	�قتحم �لخالY ليقاتل فيه ينصر طائفة على طائفة، فيسير 
من هو 1مامنا من �لسيا�0
 فيخلو �لطريق لنا، 	صاحبنا �لسائق 
مشغو] بمعركة ال ناقة له فيها 	ال َجَمل 	ال شا% 	ال َحَمل! C1 1نه 
كالذC يدعونه في �لشا� >غّو�0 �لّطوشة<. 	هذ� ليس �سمًا للممّثل 
نفسه في كل  ُيدِخل   Cللذ �لمعر	Y، 	لكنه لقب عندنا  �لهزلي 
>طوشة<، C1 في كل معركة، يغير فيجعل نفسه من 1صحابها 	ما 

هو منها 	ال d01 له فيها.

	طا] <لك من �لسائق حّتى ضاقت به صد	0نا فقمنا عليه. 
� كا� قويًا 	كا� معه عصاf فإنه R هو	لكثر% تغلب �لشجاعة، �	
	�ألطفا].   hلنسا� من  ثلثاهم   �كا 	لو  خمسين،  على   Gيقو ال 
فطر�ناf 	جاl	نا بسائق kخر ها�j 	ساكن، ليس معه عصا 	ما 
 ،h% �لشتا�	لى برR به حركة، فانتقلنا من حر�0% �لصيف �لملتهب
	من �لنا0 �لُمحِرقة Rلى �لصقيع �لمجّمد. كا� هذ� �لسائق �لجديد 
نعسا� كأنه لم يَنم من ليلتين، بل �حذفو� كلمة >كأ�< فهو لم يَنم 
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 xلسير (�هو بطي� على طو	كّلما 0بطأ  �من ليلتين فعًال، لذلك كا
فكنا  غفو]،  في  فذهب  سيا#ته  ِمقَو�  على  بر0سه  0لقى  	لطريق) 
نوقظه باأللسنة �بالصر	¨ �باأليد�، فيكو� تعّرضنا للهال� بسبب 
نومه كما كدنا نتعر� للمو �	الصطد	c بسبب حماسة �طيش 

	لسائق 	أل�x 	ألهو~.
�مصيبة 	لنوc على 	لسائقين 0شّد 	لمصائب، ال بل عليهم 
قدمت  لّما  بمّكة  عهدنا  �0	ئل  نحب  كّنا  �لقد   .Dلرّكا	 �على 
مع  �	لنسا�   xلرجا	 مع   xلرجا	 	ألسر،  تجتمع   �0 فيها  لإلقامة 
�ال  تكّشف  بال   ساعا فيه  لنقضي  مكا�  Pلى  فنذهب  	لنسا�، 
	ختال�. فذهبنا مّر] Pلى بستا� 	لكعكي في 	لَمْسَفلة، �هو قطعة 
من غوطة �مشق 	نتقلت Pلى هذ	 	لمكا�... كما 5عم 	لعرD قديمًا 
0� 	لطائف كانت قطعة من 	لشاc، 	نفصلت عن مكانها ثم طافت 
5عمو	-  -كما  ُسّميت  �لك  فمن  هنا،   	ستقّر حّتى  طافت  ما 

	لطائف.
كا� يسو^ بنا سيا#] ��� سيا#	 	لنقل 	لجماعي �0كبر من 
	لسيا#	 	لعا�ية، فوقف بنا 0ماc 	لبستا�. �كا� صاحب 	لبستا� 
 ،(جز	9 	هللا خير	ً) يأ�� لنا 0� ندخل بستانه �0� ُنقيل فيه ساعا
بستانه حدثًا.  ��0 �ُيحِدثو	 في  له  يسّببو	   �0 	لصغا#  نمنع  �كّنا 
فلما خرجنا �جدنا 	لسائق نائمًا، فأيقظنا9 فلم يستيقظ، فشد�نا9 
�ضربه ناM مّنا �قاc ناM فصّبو	 في عنقه 	لما� 	لمثلَّج من 	لقو	#ير 

	لتي نحملها معنا فما 0فا^! 
�لم تنجح معه حيلة، فقاx لنا 	لصبي 	لذ� ير	فقه: ال ُتتِعبو	 
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0نفسكم فإنه 0مضى ليلتين �نصف 	لثالثة لم يغمض له جفن، فلو 
0نكم قرعتمو9 بالمقا#h �لذعتمو9 بالجمر َلما 0فا^.

نجد  حيث  Pلى  	لكعكي  بستا�  من  �سرنا  0متعتنا  فحملنا 
0حماًال  	لمسفلة، فكا� موكبًا عجبًا؛ #جاx يحملو�  سيا#] في 
بأيديهم �على 0كتافهم، �نسا� يسحبن 0طفاًال �#بما كا� لبعضهّن 
 	�� 	ليمين   	� نتمايل  نمشي  �نحن  بطونهّن،  في   x0طفا

	لشماx حّتى بلغنا مّكة!
*   *   *

هذ9  من  مضى  فيما  قر0تم  لقد  فيه:  كنت  ما  Pلى  0عو� 
	لذكريا 	لكالc عن مّكة لما جئتها x�0 مّر] سنة ١٣٥٣هـ من 
	لطر^  كانت  �كيف   cلحر	 كا�  �كيف  سنة،  �خمسين  Pحد� 

�كيف كانت 0ماكن 	لمشاعر.
 cألحال	حلمًا من  �كا cليو	9 	لذ� نر	 �P ،�	إلخو	يا 0يها 
Pليه  	نتهينا  �ما  فيه  كّنا  لِما  بيانيًا  َخطًا  لو خطَْطنا  	لحلم.  فتحّقق 
 	�P لجبل، يعلو ثم يعلو، حّتى	لمر� 	ً كما يصعد 	لر0ينا9 صاعد
كانت هذ9 	لسنو� 	أل�	خر �جا� هذ	 	لموسم 	لذ� نحن فيه بلغ 
 .xلكما	لدنيا 	لبشر في 	في طاقة  �لو كا ،xلكما	لخّط �#�] 	 	هذ
فلله 	لحمد، ثم 	لشكر لمن كّرمه 	هللا فجعل تحقيق هذ9 	ألمنية 

على يديه.
0نا ال 0#يد 0� �0كر كل ما صنعو9 �ال 0قد# 0� �0كر9، �لكن 
 cبه، �يسّخر 0قال	لهم �يزيدهم من ثو xهللا يذكر9 ألصحابه يجز	
	لناM �ِ�كر  	لمؤّ#خين لتد�ينه �كتابته. �ثو	D 	هللا خير من ثنا� 
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	لمؤّ#خين. 0نا ال 0#يد هنا 0� k0ّ#¨ لكل ما صنعو9 في 	لمشاعر 
لخدمة 	لُحّجا~، �ال 0� 0كتب 	ستطالعًا (�0 #يبو#تا~) 0بّين فيه 
بعض �لك، �لكنه قطعة من سلسلة �كرياتي، في هذ9 	لقطعة من 
	لذكريا عن 	لحّج حّبا P� باعد بينها 	لزما� فلقد قّرD بينها 

.hلموضو	
بالحّج  	لمرتبطة   	لذكريا من  نفسي  في  �كر�   c0قد  �ّP
�	حد] مدفونة في 0عماقها فوقها 0ثقاP xحد� �سبعين سنة، �لكن 
هذ9 	ألثقاx تبد� في نظر� شّفافة، �كر� �	ضحة من �#	ئها كأنها 
ُينَقش على صفحة  0مامي. كا� عمر� سبع سنين، �ما   x	تز ما 

�	كر] 	بن سبع سنين ال يمحو9 كّر 	لسنين. 
�له  جسم  له  كطائر  قبل)  من  قلت  (كما  �مشق  كانت 
�0ما  بهما،  يحيط  �ما  �	لقلعة،  فاألمو�  جسد9  0ّما  جناحا�، 
	لثاني   rلجنا	، ��	ألكر	لمهاجرين �	لصالحية �	 فأحيا�  جناحه 
Pّال مشاهد  فيها  ما  نعيش حيا] جامد] #	كد]  	لميد	�. �كّنا  حّي 

متشابهة، �لكن 0عظم هذ9 	لمشاهد هو سفر 	لمحمل.

متى   �#�0 ما  	لدين،  في  0صل  لها  ما  بدعة  �	لَمْحِمل 
على  يوضع   hألضال	 مربع   cهر شكل  على  هو�~   :ُ�جد
ظهر 	لجمل، منقو  نقشًا مزخَرفًا فيه �يا �فيه عر�^ بألو	� 

.(١)cلشا	لوطني في 	لمتحف 	محفوظًا في  x	ال يز� ،مغريا
______________________

(١) قر0 من 0ياc (�نحن في �خر سنة ١٩٨٥) بحثًا عن 	لمتاحف 	لعربية 
نسي كاتبه �0 لم يدِ# 0� 0قدمها (في غير مصر) 	لمتحف 	لذ� 0قامه 

محمد كر� علي في 	لمجمع 	لعلمي سنة ١٩١٩.
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�كا� ير� مّكَة في موسم 	لحّج 	لمحمُل 	لشامي �	لمحمل 
 xلما	# من 	لجند تحميه �مقد	لمصر�، �مع كل منهما قّو] من 	
ُيغُر�� به 	ألعر	D 	لذين ُيخشى عد�	نهم على موكب 	لحّج. كا� 
�لك قبل 0� يوّفق 	هللا عبد 	لعزيز Pلى جعل طريق 	لَحّج �منًا، ال 
يخا{ 	لمسافر فيه �لو كا� �حد9. �لقد كتبت في 	لرسالة لّما جئنا 
مّكة x�0 مّر] من طريق 	لَبّر سنة ١٣٥٣هـ (�قد مّر خبر �لك) 0� 
	لصحر	� في عهد عبد 	لعزيز �َمُن من شا#h 	لشانزليزيه في با#يس. 
�50يد 	آل�: �من من 	لشا#h 	لخامس في نيويو#�. �هذ	 حق �	قع 

ال مبالغة �0يب.
كانت �مشق كلها تنتقل في �لك 	ليوP cلى طريق 	لميد	�، 
0لعابهم  يعرضو�   Dأللعا	  Dبضائعهم �0صحا �يعرضو فالباعة 
�	لمنشد�� �0هل 	لفنو� 	لشعبية ُيبد�� فنونهم �يرفعو� 0صو	تهم 
 h#لشا	 هذ	  على  	لمطّلة  	لنو	فذ  يملؤ��   Mلنا	� بأناشيدهم، 
�يصّفو� كر	سيهم على جانَبيه، كل �لك 	نتظا#	ً لمر�# 	لموكب 
يأتي  ثم  	لعسكرية،  �	لموسيقى  	لفرسا�   تسبقه جماعا 	لذ� 
�	لمشير  �	لو	لي  	لمحمل  يأتي  ثم  ملفو{،  َعَلم  �هو  	لبير^، 
�كبا# 	لموظفين �	ألعيا� في عرباتهم، �P لم تكن 	لسيا#	 قد 

ُعرفت في �مشق.

في �هني صو#] ليست كاملة �لكنها �	ضحة 	لجو	نب لهذ	 
	لمحمل من  فيها  	لمّر] كانت �خر مّر] يخر~  	ليوc، �لعل هذ9 
�مشق، �من شا� 0� ير	9 فإنه موجو� في 	لمتحف 	لوطني فيها. 
 Dلذها	 في  يومًا  0#بعين  	لطريق  ُيمضي على  	لحّج  كا� موكب 
من  	لهد	يا  معهم  	لُحّجا~ حملو	  عا�  فإ�	   ،Dإليا	 في  �مثلها 
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مّكة �	لمدينة، �0كثر ما يحملونه معهم ما� 5مزc في علب صغير] 
من 	لصفيح محَكمة 	إلغال^، �بعض تمر 	لمدينة يأكلونه تبّركًا 
به، �شي� من تر	D 	لمدينة في قطع على شكل ُكّمثر� ملفو{ 
بشر	ئط ضّيقة من 	لقصب، كّنا نلعقه بألسنتنا لنتبّر� به. �كل �لك 
-كما يعلم 	لجميع- ال 0صل له في 	لشرh. �من 	لهد	يا 	لتي كا� 
	لمنقو    Mلنحا	 	لحجا~ طاسا �كؤ�M ��0	ٍ� من  يحملها 
نسّميه في 	لشاc >	لَمّكا��< نسبة Pلى مّكة، مع 0نه لم ُيصَنع فيها 
�Pنما صنع كما 0ظن في 	لهند �0 في غيرها، فلست �0#� على 

	لتحقيق.
#حلة  فرحلنا  ١٣٥٣هـ،  سنة   جا� حّتى   cأليا	  �مر
 cلحديث عنها. �لم ند#� فيها 0يا	لتي سبق 	ية �	لصحر	لحجا5 	

	لحّج �لكن �صلنا بعد 	نقضائها.
	لحّجة حديث  حججت x�0 حجة سنة ١٣٧٣هـ، �لهذ9 
طويل سيأتي P� شا� 	هللا عقب 	لكالc على 	لمؤتمر 	لوحيد 	لذ� 
#ئيسًا  	نُتخبُت  �	لذ�   ،Mلقد	 مؤتمر  �هو  عمر�  في  حضرته 
Pلى  	لدعاية، �#حلنا #حلة طويلة  	لتي هي لجنة  إلحد� لجانه 
لهم،  �نشرحها  فلسطين  بقضية  	لمسلمين  ُنعّر{  	لمشر^  �خر 
من غير 0� نقبض ماًال، أل� عند� خشية تبلغ حد 	لوسو	M من 

	لدخوx في قضايا تتصل بجمع 	لماx �	ستالمه.
�سأصف P� شا� 	هللا كيف كانت مّكة في تلك 	ألياc، �كيف 
كا� 	لحرc قبل توسعته هذ9 	ألخير]، �P� كا� قد مّر طر{ من 

.�لك فيما سلف نشر9 من هذ9 	لذكريا
*   *   *
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ثم حججت 0نا �0هلي سنة ١٣٨١هـ، �كنت قد #جو �0نا 
في �مشق 0خي 	ألستا� 	لصو	{ 0� يحجز لي �لها غرفة في فند^ 

مصر (فند^ 	لكعكي 	آل�).

في هذ9 	لحّجة مو	قف كثير] في �كرها متعة �فيه منفعة، 
0سر�ها 	آل� سر� 0جد	�نا للُمتو� ثم 0عو� P� شا� 	هللا فأشرحها 
�0حّشي عليها كما كانو	 يفعلو�، P �0� شئتم فإنني �تي بها 	آل� 
موجز] كما يصنع 	لمذيع في 	ألخبا# ثم 0عو� Pلى تفصيلها �بيا� 

ما لها من 	آلثا#.

	لمعا#{  من  جماعة  	لطيا#]  في  صاَحَبنا  0نه  �لك  من 
�بعضهم يقرD 0� ُيَعّد في 	ألصدقا�. فلما نزلنا 	نشغلو	 بأنفسهم 
عّنا، �كا� معي كتاD توصية من مساعد قضائي عند� في محكمة 
Pلى �كيل للمطوفين 	سمه   cلشا	 	لتمييز (	لنقض) من كر	c 0هل 
0بو 5يد. �لم 0بر5 له 	لكتاD �لكنه سبقني فسألني عن 	سمي ثم 
�عاني Pلى مكتبه 0نا �0هلي، فأكرمنا Pكر	مًا ال مزيد عليه �#ّحب بنا 
�	ستنظَرنا قليًال حّتى يعد لنا سيا#	 توصلنا Pلى مّكة، فلما �0# 
�لك 0صحاُبنا 	لذين كانو	 معنا جّرتهم 	لمنفعة Pلى 	اللتصا^ بنا، 
فاقتربو	 مّنا بعد 0� كانو	 قد 0عرضو	 عّنا، �	ستغّلو	 كرc 	لرجل 
حّتى Pنهم سألو9 عن موقع 	لسو^، فأ#سل معهم من يدّلهم ��0عز 
Pليه 0� يشتر� هو لهم �يدفع ثمن مشترياتهم. فتجّلى 	لطمع في 
Pليه  يحتاجو�  Pليه �ما ال  يحتاجو�  ما  فاشتر�	   ،Mلنفو	 بعض 

ألنهم 	طمأّنو	 Pلى 0� 	لثمن يخر~ من كيس غيرهم!

في هذ9 	لحّجة مو	قف كثير] ال بّد من 	لعو�] Pلى توضيحها 
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�Pلى تفصيلها، فمن �لك 0نني لّما �صلت #0يت حا#M 	لفند^ 
محجو5]  غرفتي  �كانت  	لسَحر)،  في  كا�  �صولنا  (أل�  نائمًا 
�0فع 0جرتها من يوc حجزها، �مع �لك لم 0ستطع 	لوصوP xليها 

.cلحر	لى P فذهبت
�من 0خبا# تلك 	لحّجة (	لتي سأعو� P� شا� 	هللا Pلى بيانها) 
 ،cلقو	لعلما� �من كبا# 	من 0فاضل  Mلفند^ نا	معنا في  �0نه كا
	لشيخ محمد حسنين مخلو{ 0طاx 	هللا عمر9 �0بقى عليه  منهم 
صّحته، �	لشيخ 	لَقْلقيلي مفتي 	أل#�� #حمة 	هللا عليه، فأخذ	ني 
�كا�  	إلسالمي.  	لعاَلم  #	بطة  فيه  0ُنشئت  	لذ�   hالجتما	 Pلى 
0عرفه من  لما  	لتأسيسية، �لكنني  هيئتها  0َُعّد من   �0 	لمفر�� 
نفسي من 	لتوّحد �	لعمل 	لمنفر� 	نسحبت منها �	عتذ# عنها. 
0عضا�  0حد  0كو�   �0 Pلى  	لمدينة  في  ُ�عيت  	لحّجة  تلك  �في 
	لمجلس 	الستشا#� 	ألعلى للجامعة 	إلسالمية، فحضر جلسة 
	لشيخ  	لفاضل  	لعالم  منهم  جد	ً،   c	كر  Mنا Pلى  فيها  تعرفت 

	لشنقيطي #حمة 	هللا عليه، صاحب >0ضو	� 	لبيا�<.
�قد حضر -على خال{ عا�تي- �عو] كا� لها في نفسي 
0طيب 	ألثر عند 	لشيخ عبد 	لعزيز بن صالح Pماc 	لحرc �خطيبه 
�قاضي 	لبلد، �كأنني سمعت من 0حد 	لحاضرين 0� هذ9 	لد	# 
هي 	لد	# 	لتي كا� يسكنها عثما� بن عفا� ~، �	هللا 0علم بصّحة 
بالمدينة ��ثا#ها �ّلني عليها  ما سمعت. �قد عرفت #جًال خبير	ً 
�0خذني Pليها، 	سمه 	لشيخ 	لحافظ، �قد كا� مدّ#سًا ثم علمت 
	لمّطلعين  	لمدينة. �مّمن عرفت من  0نه صا# قاضيًا في محكمة 
	هللا،  #حمه  	ألنصا#�   Mلقد�	 عبد  	ألستا�  	لمدينة  �ثا#  على 
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�	ألستا� 	لدفتر�	#. �قد كنت قر0 كتاD >�ثا# 	لمدينة 	لمنو#]< 
محمو�  	ألستا�  	لصديق  من  	لقديم،  من  	ألنصا#�  0ّلفه  	لذ� 
	لحمصي 	لذ� كا� مدّ#سًا في مد	#M 	لمدينة، �هو 	بن شيخنا 
�] 	لكتاD ليطبعه في �مشق فاّطلعت  	لشيخ صالح، جا� معه بمسوَّ

عليه �شا#كُته في تصحيح 0خطا� 	لطباعة فيه.

0حد	� كثير] #بما عد Pلى بيانها �P	 عرَضت مناسباتها.

*   *   *
مّكة  فيها  عرفت  	لتي  	أل�لى  	لصو#]  0مامي  �ضعت  لو 
 �	لمدينة �مو	ضع 	لمشاعر فيها، لو �كر ما كانت عليه �0ظهر

ما 	نتهت Pليه لفركت عيَنّي متعّجبًا كأنني ال 0صد^ ما #0	9.

Pلى  �مشق  من  يصل  حّتى  يومًا  0#بعين  يقطع  	لحاّ~  كا� 
	ثنتين.  ساعتين  في  جّد]  مطا#  Pلى  بالطيا#]  يصل  فصا#  مّكة، 
�كا� يحمل 5	�9 �كّل ما يحتا~ Pليه ليعيش به، فصا# يجد 	آل� 
	ألسو	^ ممتلئة بكل ما 0خرَجت 	أل#� 	لطّيبة �ما 0نتجت 	أليد� 
ناh �ما 0صد# 	لمعامل، حّتى صا# 	لحاّ~ يشتر� 	لبضاعة  	لصَّ
 	�P لما� فيشربه	يحمل معه  �لى بلد9. �كاP من هنا �يحملها معه
 c عطش فاتر	ً �0 حا#	ً، فصا# يجد 	لما� 	لمثّلج 	لنقي موجو�	ً ُيقدَّ

Pليه بالمّجا�.

 ،xلجبا	 بطو�  في  �فتحها  �	ألنفا^  �شّقها  	لطر^  0ّما 
	لُحّجا~، �توسعة  تنفع  	لتي  	لمر	فق  �	لمر�# �تنظيمه، �Pقامة 
	لمساجد في مّكة �	لمدينة �عرفا �مز�لفة �ِمنى �في غيرها، 
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0ّما ما بلغته هذ9 	لبال� من 	لرقّي �	لعمر	� �	#تفاh 	لبنيا� فال يكا� 
^. �لو 0� كاتبًا تخّيل #بعه فكتبه قبل ثالثين سنة لَعّد�9 من  ُيصدَّ
شطحا 	لخياx �0 من عالما 	لخياx! �0هّم من هذ	 كله 0� ما 
0مو	لهم قبل  	لخو{ على حياتهم �على  	لُحّجا~ من  يلقا9  كا� 

عهد عبد 	لعزيز قد �هب كله بهذ	 	ألمن 	لمنقطع 	لنظير.

هذ	 كله ال يمكن 0� ُيشا# Pليه في فقر] من مقالة في جريد]، 
بل ُتنظَم فيه ُمعّلقا �ُتكَتب فيه مجّلد	، �كل �لك ال يسا�� 
	آلخر].  	لد	#  في  	هللا   D	ثو به من   cقا لمن  ُيرجى  ما   c0ما شيئًا 

فجز� 	هللا هؤال� 	لذين قامو	 بهذ	 كله 0فضل جز	�.

*   *   *
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-١٢٢-
من محكمة ��ما Pلى محكمة �مشق

قبلي ُقضا] 0عالc، منهم علما� كالشيخ  تعاقب على ��ما 
سليما� 	لجوخد	# �كا� قاضيًا فيها سنة ١٣٠٠ هجرية، �	لشيخ 
 rلفتا	 عبد  	لشيخ  �منهم  	لشطي،  	لشيخ حسن  	لفرضّي  	لفقيه 
	ألسطو	ني �	لشيخ 0نيس 	لملوحي. �مّمن سمعت عنه �لم 0لَقه 
جميل  �	لد  �هو  	أللشي،  0فند�  5	هد  	لشيخ  ��ما  ُقضا]  من 
بك 	أللشي 	لذ� كا� �5ير	ً ِمر	#	ً، �0حسب 0نه كا� يومًا #ئيس 
	لو5#	�، �كا� من 	لممالئين للمستعمرين 	لفرنسيين، يسير معهم 

حيثما سّير�9 �ينّفذ لهم ما #0	��9(١).

0فند� 	أللشي -كما سمعنا من 0ستا�نا محمد  �كا� 5	هد 
كر� علي- صاحب نكتة �كا� من ظرفا� 	لشاc، �كا� يسكن في 
x�0 	لقيمرية عند �0نى 	لّنوفر]، ال يبعد عن 	لجامع 	ألمو� 0كثر 
 Dلبا	 hفُقر ،Dلبا	#9 طاقة ُيِطّل منها على 	لد �من مئة متر، �كا
مّر] فمّد #0سه لير� فوجد 	لمفتي �نقيب 	ألشر	{ �جماعة من 

______________________
(١) �يّتهمه ساطع 	لحصر� في كتابه عن يوc ميسلو� صر	حة، فا#جعو	 

.Dلكتا	 	لى هذP
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غير  على   9�kجا �قد  الستقبالهم  مستعد	ً  يكن  �لم  	لمشايخ، 
موعد فقاx للولد: ُقل لهم ليس هنا. فقالو	 له: كيف تقوx 0نه ليس 
ُيِطّل علينا؟ فتلعثم 	لغالc �لم يدِ# بما�	 يجيب،  هنا �قد #0ينا9 
فبر5 لهم بوجهه �قاx لهم: خلو	 عندكم شيئًا من 	لذ�^، جئتم 
على غير موعد �	هللا يقوx: {فإْ� قيَل لكُم 	ْ#ِجعو	 فا#ِجعو	} ، 
�كلمة ليس هنا معناها 0� صاحب 	لبيت يريد 0� ترجعو	. فشتمو9 

ما5حين �	نصرفو	.
�لقب  	ألفند�،  5	هد  �عوته  0نني  Pلى  تنبهتم  �لعلكم 
	لسلطا�  لقبًا البن  >0فند�< مّر عليه ��0	#، فكا� في 	ألصل 
(يقابل لقب >	لبرنس< عند 	إلفرنج)، فإ�	 ُلّقب به 	لشيخ �xّ على 
0نه �لي 	لقضا� �0 	إلفتا�، لذلك كانو	 يسّمو� 	لمفتي �	لقاضي: 
حّتى  >	ألفند�<  قيمة  هبطَت  ثم  0فند�.  �مفتي  0فند�  قاضي 
صا# ُتطَلق على كل �	حد من 	لناM. �لّما كّنا ند#M في مصر 
 cلها نظا 	لملك �كا�  ُتمَنح من   Dأللقا	كانت  �	لملك فؤ	  c0يا
باسمه �ُ�عي  �P	 0خذ لقب >بك< ُلصق  �قانو�، فكا� 	ألفند� 
>عزتلو  	لعثماني   rالصطال	 مترَجمة عن  	لعّز]، �هي  بصاحب 
0فند�<، فإ� 	#تقى صا# صاحب 	لسعا�] �ُلّقب بالباشا. �0ُحِدثت 
	لرفيع،   cلمقا	 0لقاD صاحب  	لَمَلكية  في مصر في �0	خر عهد 

�0ظّن 0� x�0 من لقب به 	لنحاM باشا(١).
*   *   *

______________________
(١) �كانت سو#يا x�0 بلد عربي 0لغى 	أللقاD كما كانت 	لسابقة Pلى 

Pلغا� 	المتيا5	 	ألجنبية.
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ال 0ستطيع 0� 0سر� كثير	ً من 	لحو	�� 	لتي �قَعت لي في 
قضا� ��ما، لُبعد 	لعهد بها �ألنني لم �0ّ�� شيئًا منها، �لكن من 
غر	ئبها ما يصّد^ قوxَ 	هللا عز �جل (�ال يحتا~ قوله Pلى تصديق): 
{�لْو كاَ� من عنِد َغيِر 	هللاِ َلَوجد�	 فيه 	ْختِالفًا كثير	ً}؛ فالقو	نين 
 	لوضعّية مهما كُبَر عقوx �	ضعيها �	تسَعت مد	#كهم �	متّد
 h�0ضا �ختال{ فإ	لم يكن بينها  �0نظا#هم تختلف فيما بينها، فإ
 hنين عن مساير] �0ضا	لقو	ئمًا، فتتخلف 	� xفهم تتبّد	0عر� Mلنا	

	لناM فتحتا~ Pلى تعديل.

من  	لحصر،  على  تستعصي  شو	هد  �لك  على  �عند� 
0عجبها 0نه جا�ني مّر] #جل في قضية P#�. �كا� 	لقانو� 	لمّتَبع 
#فع  قبل  	لمدنية   x	ألحو	 �	ئر]  من   Mلنفو	 قيد  ُيبر5   �0 عندنا 
	لدعو�. فلما جا� بالقيد �جدنا فيه 0نه قد توّفي من عشر سنين! 

فقلت له: Pنك ميت في 	لقيد 	لرسمي، فكيف ترفع 	لدعو�؟

 :xألمر �قا	ستسهل هو �من معه 	فحسب 0نها مزحة مني، �
ما قيمة قيد يكّذبه 	لو	قع؟ 0لست تر	ني حيًا 0مامك؟ قلت: بلى، 
	لقيد. قلت:  	لقيد يحتا~ Pلى تصحيح. قا�P :x� صّححو	  لكن 
�	لقانو� ال يسمح بتصحيحه Pّال بحكم من 	لمحكمة بعد �عو� 
ُتقاc لديها، فمن ُيقيم 	لدعو�؟ قاx: 0نا طبعًا. قلت: �لكنك ميت 
#سميًا فكيف 0سمع 	لدعو� من ميت؟ قاx: �ما 	لعمل؟ قلت: 

ال �0#� �	هللا!

بأنه ال  	لرجل حّي ماثل 0مامي �كل من معه يعرفه �يوقن 
يز	x حيًا، �	لقيد 	لرسمي يقوP xنه ميت. فهل 0شّك في حياته �هو 
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يكّلمني c0 0شّك في هذ	 	لقيد 	لذ� يوجب 	لقانوُ� تصديَقه �ال 
يقبل 	لبينة 	لشخصية إلثبا كذبه؟

 �0 	لقانو� عا#يًا ظاهرً] سو0ُته ال يستطيع  بد	  لقد  0#0يتم؟ 
يخفيها، �لكنه يستعصم بسالr يمنع 	لناM من 0� يقولو	 له: Pنك 
 xلعد	#] 	لى �5P كانت معضلة حقًا؛ كتبت فيها� .Dتمشي بال ثيا
Pلى مجلس   r	باقتر تقدمت   �ْ0 Pّال  0� تصنع شيئًا،  تستطع  فلم 
	لنو	D لتعديل هذ	 	لقانو� �معالجة 0مثاx هذ9 	لحاال 	لطا#ئة.

�صد^ #بنا: { �لو كاَ� من عنِد غيِر 	هللاِ لوجد�	 فيه 	ختالفًا 
كثير	ً}.

*   *   *
	لشيخ حسن 	لشطي (	لذ� كا� قاضيًا في ��ما قبلي بزما� 
طويل) من 0فقه 	لحنابلة عندنا في 	لشاc، �لعله 0فقه من 	لشيخ 

جميل 	لشطي 	لذ� كا� مفتي 	لحنابلة.

لم تكن 	لمو	صال بين �مشق ���ما على عهد9 في قضائها 
ميسو#] �ال كا� 	لطريق معّبد	ً موّسعًا، �لم تكن 	لسيا#	 معر�فة 
فكا� يركب 	لعربة تجّرها 	لخيوx، فيمضي على 	لطريق من ��ما 

Pلى �مشق ساعتين.

�خر  في  	لمحكمة  من  منصرفًا  مّر]  كا�  0نه  حّدثني  �لقد 
�قت 	لد�	c، فأقبل عليه جماعة من 	لنََّو# (	لذين ُيدَعو� في مصر 
	لَغَجر) �	بتد#ته 	مر0] منهم فقالت: يا سيَدنا 	لقاضي، 	حكم بيننا. 
فقاx لها: ما لك؟ قالت: هذ	 �5جي �هو ال ينفق علّي. قاx: 0نفق 
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عليها يا #جل. �مشى 	لقاضي في طريقه، فلحَقته 	لمر0] تصيح: 
كم ُيعطيني في 	ليوc؟ قاx: #بع مجيد�.

�مّر 0ياc طويلة �نسي 	لشيخ 	لقّصة كلها، فجا�9 َنَو#� 
 xقا عني.  	لنفقة  	#فع  	صطلحنا،  سيد�  يا   :xقا� 	مر0ته  �معه 
	لقاضي: 0ّ� نفقة؟ قاx: 	لنفقة 	لتي فرضَتها علّي، 0نا �	هللا ال 0قد# 
سيَدنا  يا  صحيح  فقالت:  	لمر0]   xفسأ بيتي.  في  �	لمر0]  عليها 
	لرجل �هو  فانصر{  #فعتها عنك.  لقد  	لقاضي:   xقا 	لقاضي. 

يشكر9 �	لمر0] �هي تدعو له.

	لبشر،   طبقا 0حّط  من  ُيَعّد��  �هم  َنَو#،   cلقو	� هذ	 
�لكن فيهم فطر] 	لخير 	لتي فطر 	هللا 	لنفوM عليها، لم ُتفِسدها 
�0ضاh 	لمجتمع �ال �0ضا# 	لحضا#]. فما بالنا نر� 0قو	مًا هم في 
	لذ#�] �	لسناc ِعلمًا �جاهًا �ِغنى ثم ال ُيَؤّ��� 	لذ� عليهم �ال 
يكتفو� بالذ� لهم، �ال يز	لو� يلّجو� في 	لخصاc �يغرقو� في 
	لنز	h، �كّلما مالت 	لمحكمة Pلى 	لفصل فتحو	 0بو	بًا للتأجيل، 
حّتى صا# تتصّرc 	لسنو� �تنقضي 	ألعما# �ال تنتهي 	لدعو�، 
�حتى كا� بين 0سرتنا �0سر] 	لصالحي في �مشق �عو� لبَثت في 
 cلد9، �قا� 	لمحكمة ثالثًا �ثمانين سنة! ما 	لذ� 0قامها �ما
بها َمن ال يد#� منشأها �ال يعر{ حقيقتها، �ال يسّر9 	لظفر فيها 

�ال تؤ�يه خسا#تها.

 h�# لحّق �ال ينجح في	لقضا� ال يحلو في نفس �� 	 �مع 0
�� 	لباطل Pّال �P	 كا� سريعًا مع 	لصو	D مصيبًا مع 	لسرعة، يجي� 
�	لخصومة حامية فيرفع 0لم 	لمظلوc �يمنع ��0 	لظالم. �كذلك 
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كا� 	لقضا� في 	إلسالc، فلما كا� من شؤc 	ألياc علينا 0� 0خذنا 
	ألسلوD 	لفرنسي (عن طريق 	لتر� �0ًال �من 	النتد	D 	لفرنسي 
ثانيًا) 0خذ 	لناM يشكو� من طوx 	لمحاكما �من بط� صد�# 

.cألحكا	
كا� 	لشيخ حسن 	لشطي #جًال لطيف 	لمعشر كريم 	لنفس 
ُمِحبًا لألنس �للسمر �لمناقلة 	لحديث على 	لشا� 	ألخضر، يفتح 
لذلك �	#9 �يستقبل Pخو	نه �يبسط لهم �جهه �يد9، لكن فيه مع 
�لك ِشّد] فيما ير	9 حقًا، بل لعّله كا� �0نى Pلى 	لظاهرية. 0سو^ 
على �لك مثاًال، 0تعّجل �كرP� 9� لم يأِ موعد9 في ترتيب هذ9 

 :	لذكريا
كا� 	لشيخ حسن مدير	ً للكّلية 	لشرعية في �مشق، �ستر�� 
0ني �عيت أل�ّ#M عند9 	لثقافة 	إلسالمية، فعرفته في 	لكّلية �في 
فأنا  تلميذ،  معرفة  بل  0¨ �صديق،  معرفة  	لمسجد  �في  	لد	# 
بالنسبة Pلى علمه �فضله في 	لقضا� ال 0جا�5 0� 0َُعّد تلميذ	ً له. 
�كنت (كما سيأتي) #ئيس 	لمجلس 	ألعلى للكّليا 	لشرعية في 

�مشق �حمص �حما] �حلب.
�كانت 	لكّلية في 5قا^ 	لنقيب في �سط �مشق، بين 	ألمو� 
 Dعلى 0نبو �لظهير] يز�حمو	ساعة  Dلطّال	 �لسو#، �كا	بين �
�لم   Mلجر	  hُقر  �0 يومًا  فاتفق   .� مبرَّ غير  فاتر	ً  ليشربو9  	لما� 
	لفيجة)(١)  	لبا#� (من عين  	لما�  يستكملو	 شربهم. �كا� سبيل 

______________________
ُبل با#� �	ئمًا يكا� يكو� مثّلجًا، �هذ	 شي� ما  (١) �	لما� في هذ9 	لسُّ

#0يته في غير 	لشاc �ما #0يته في غير ما� 	لفيجة.
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عند باD 	لمد#سة، فلو 0� طالبًا 0خر~ #جله 	لو	حد] �تر� #جله 
	لطالب من  تضايق  منها.   Dيشر  �0  hبابها الستطا �	خل  	لثانية 
 Dخطو] فشر Dلبا	 	لد#M، فجا�5  	لعطش �من �خوx �قت 

�#جع.

Pلى هنا ال تر�� Pّال حا�ثة هّينة عا�ية ال ُتعتبر �نبًا �ال ير� 
0حٌد فيها مخالفة. �لكن 	لمدير 	لفاضل 	لظاهر� 	لتفكير، 0ستا�نا 
0نه  	لمد#سة فوجد  	لعقوبا في   cنظا Pلى  	لشيخ حسن، #جع 
على �#جا: �0لها 	لتنبيه ثم 	لتوبيخ ثم 	لتكدير 	لعلني، ثم 	لطر� 
 Dً نهائيًا. �ُمثِّل للذنو	لمد#سة طر�	لطر� من 	لمؤّقت 0يامًا، ثم 	
	لتي تستدعي 	لطر� 0� يكفر 	لتلميذ باهللا، �0 0� يرتكب فاحشة 
من 	لفو	حش، �0 0� يشتم 0ستا�	ً، �0 0� يدh 	لمد#سة �يخر~ 
منها بال �P�... فما كا� من 	لشيخ Pّال 0� �0قع على هذ	 	لطالب 
عقوبة 	لطر� بُحّجة 0نه خر~ من 	لمد#سة بال �P�، �عّلق 	لقر	# 

في لوحة 	إلعالنا فر�9 	لطّالD جميعًا.

يومئذ #ئيسه ألنني  	لعمد]، �كنت  Pلى مجلس  ُ#فع 	ألمر 
كنت قاضي �مشق �	لرياسُة في قانو� 	لكّلية لقاضي 	لبلد. فعجبنا 
	لقر	#، �ندبوني بطلب مني 0�  �عجب 	ألعضا� كّلهم من هذ	 
�0هب Pلى 	لشيخ فأسأله 0� يعّدله. �كا� -كما قلت- صديقي، بل 
هو بحكم 0ستا��، فذهبت Pليه فكّلمُته، �ظننت 0� 	ألمر سهل 
	لقانو� هو   :xيقو به   	�P� ،#	لقر	 �0نه سيقتنع مني �يعّدx هذ	 
	لقانو�، من خر~ من 	لمد#سة بال �P� فعقوبته 	لطر�. فهل خر~ 
c0 ال؟ قلت: نعم، لقد خر~. قاx: هل 	ستأ��؟ قلت ضاحكًا: 

ال. قاx: فِلَم �P� تعا#� في تطبيق 	لعقوبة؟
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قلت: يا شيخ حسن، 0نت صديقي بل 0نت 0ستا��، �0نت 
باأللفا� �	لمباني، �0نا  بالمقاصد �	لمعاني ال  	لعبر]   �0 تعر{ 
ال 0عتر� على نّص 	لقانو� بل 0عتر� على هذ	 	لتطبيق 	لذ� 
�هبَت Pليه معتقد	ً 0نه حكم 	لقانو�. هذ	 طالب َحَسن 	لخُلق جّيد 
	لتحصيل، ُيرجى له مستقبل 5	هر �يؤَمل 0� يخر~ منه عالم ينفع 
	هللا به 	لناM، فهل يطمئّن ضمير� Pلى حرمانه 	لعلم �طر�9 من 
	لمد#سة ألنه خر~ Pلى 	لباD �شرD �هو عطشا�؟ لو كا� �لد� 

فهل توقع عليه هذ9 	لعقوبة؟ 
	لقانو� هو  لو كا� �لد� أل�قعتها عليه، أل�  قاx: نعم؛ 
	لقانو� �0نا لست مسؤ�ًال عن نتائج تطبيقه. فذهبت فاستعنت عليه 
بصديقه 	لشيخ عبد 	لقا�# 	لعاني (#حمة 	هللا عليه) �من يجالسه 

كّل يوc من Pخو	نه، فما تزحزr شعر] عّما قر#9 �0مضا9.
	لذ�  	لقانو�  بحكم  �لكني  تلميذ�،  0نا  سيد�  يا  قلت: 
تعتمد عليه �تستند Pليه 0ستطيع 0� 0ُلغي قر	#� هذ	 �0� 0ُبطله ألني 
#ئيس مجلس 	لعمد] �هو 	لمرجع في شؤ�� 	لكّليا 	لشرعية، 
قاx: نعم،  0فعل؟   �0 	لمطر��. فهل يرضيك  	لطالب  0عيد   �0�

يرضيني ألنه مو	فق للقانو�. قلت: 0مر� Pلى 	هللا.
هذ9  0بطلت  بأنني  قر	9#  جنب  Pلى  0علنته  قر	#	ً   �	تخذ
تر�نه  Pلى مد#سته. فهل  	لطالب  Pعا�]   	لعقوبة �0لغيتها �قّر#
تألم �0 تكّد# من فعلي؟ k0ّكد لكم 0نه لم يكن شي� من �لك، 
�0� صلتنا �ما كا� بيننا من 	لحّب �	الحتر	c بقي على حاله لم 

يتبّدx منه شي�.
*   *   *
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كانت محكمة ��ما طريقًا Pلى محكمة �مشق، فكّل من َ�لِي 
قضا�ها 	نتقل منها فصا# قاضيًا في 	لمحكمة 	لكبر� في �مشق.

�	لمحكمة 	لشرعية في �مشق لها تا#يخ قديم عظيم؛ كانت 
هي 	لمحكمة 	ألصلية قبل 0� تدخل علينا هذ9 	لنظم 	إلفرنجية في 
 تأليف 	لمحاكم، �يمكن 0� ُيكَتب عنها �عن 	أل��	# 	لتي مّر
	لتي شغلتها   x5لمنا	 عليها �عن  تعاقبو	  	لذين  	لُقضا]  بها �عن 
كتاDٌ كبير. �لو 0� 0حد طّالD 	لماجستير �0 طّالD 	لدكتو#	] 0عّد 
في �لك #سالة بإشر	{ 0ستا� له 	ّطالh على خطط 	لشاc �على 
معالمها من 	لمشتغلين بخطط 	لشاc ��ثا#ها، لو 0ّ� 0حد هؤال� 
	لطّالD 	ختا# 	لمحاكم 	لشرعية موضوعًا لرسالته 	لتي ُيِعّدها لنيل 
شها�ته، �بذx في �لك جهد9 �تقّصى 	لمر	جع �سأx َمن بقي من 
	لمسّنين 	لعا#فين من 0هل 	لشاc، لجا� بمؤلَّف #بما صا# مصد#	ً 

للمؤّ#خين.

	لشرعية -كما عرفتها x�0 مّر]- في 5قا^  	لمحكمة  كانت 
	لدين  نو#  مدفن  من  قريب  باسمها  مسّمى  Pليها   Dمنسو ضّيق 
5نكي. �0حسب 0� 	لمد#سة 	لنُّو#ية 	لتي ُ�فن فيها 	لسلطا� 	لعظيم 
نو# 	لدين هي �	# هشاc بن عبد 	لملك، سمعت �لك من بعض 
	لخلفا� 	ألمويو� من  �0ّثقه بمعرفة مصد#9. �كا�  0ساتذتي �لم 
َلُدْ� معا�ية ُيقيمو� في 	لد	# 	لخضر	�، �هي �#	� جد	# 	لِقْبلة من 
جامع بني 0مّية حيث يقوc سو^ 	لَقباْقبّية (�0 	لسو^ 	لذ� ُتصنع 
فيه 	لقباقيب)، �لم يبَق من هذ	 	السم 	لكبير، 	سم >	لخضر	�< 
Pّال مصبغة صغير] جد	ً تكا� تكو� في قبو تحت 	أل#� في حا#] 

مظلمة تتفّرh عن 	لقباقبية، ُتدعى 	لمصبغة 	لخضر	�.



٣٣٢

�0قوx -بالمناسبة- P� 0منية كّل شامي من 	لقديم 0� يفر¦ ما 
حوx 	لجامع 	ألمو� من 	لبيو 	لتي تزحمه �تلتصق بجد#	نه، 
كما  	لمسلمين  من  يؤّمه  لمن  �ينكشف  بنيانه  بعظمة  يبد�  حّتى 
 	نكشف 	لمسجد 	لحر	c في مكة 	لمكرمة (�لقد عرفته �	لبيو
 (D	باألبو Pّال ما يحيط  يبد� من جد#	نه  �	لمد	#M تزحمه �ال 
	لبشائر  	لمنو#]. �من  	لمدينة  	لنبو� في  	لمسجد  �كما 	نكشف 
0َ#ها 0� 	لمسجد 	ألمو� قد 	نكشف 	آل�  	لتي سمعت بها �لم 
بنائه  به �ُتخفي #�عة  	لتي كانت تستر9 �تحّف   	لبيو �50يَلت 
 Dلحر	 xباشا خال xمّمن فكر في �لك جما �مظهر9. �كا xجما�
	لعالمية 	أل�لى، 0#	� 0� يكو� 0ماc كل باD من 0بو	D 	لجامع 
	ألمو� 	أل#بعة شا#h مستقيم يمتد حّتى يخر~ Pلى ظاهر 	لبلد، 
�من 0جل �لك فتح x�0 شا#h في �مشق، �كا� ُيسّمى باسمه ثم 

ُسّمي شا#h 	لنصر.
	لد�#  	لشرعية في �	# قديمة، ليست من  	لمحكمة  كانت 
Pليها من  بنا� مرَتَجًال، تدخل  	لو	سعة �ال 	لجميلة �لكنها مبنّية 
فنا� مكشو{ ثم تجد هذ9 	لغر{ 	لمبنّية على غير نظاc هندسي 
	لشامية  	لد�#  Pحد�  Pلى  منها  فانتقلت  ظاهر.   ^�� غير  �من 

.	لكبير] في حّي 	لَقَنو	
	لتي  	لقصص  مثل  في  	لخلفا�  قصو#  �صف  قر0تم  هل 
ير�يها 	لقاضي 	لتنوخي؟ صحن �	سع ُيفضي Pلى صحن �	سع، 
�	ألشجا#   ،�#�� �5هر  شجر  	لبِركة   xحو� بِركة  كليهما  �في 
تميل بغصونها على ما� 	لبَِر� ُتقّبله بأفو	هها �تلمس صفحة خّد9 
برشاشها؟ كانت �	# 	لمحكمة شيئًا مثل هذ	، بل #بما 5	� على 
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ما �#� �صفه في 0مثاx هذ9 	لكتب.
هي �	# 	لحلبوني، لها (كما كا� للكثير من 	لد�# 	لشامية) 
بّر	ني �جّو	ني، 0ما بّر	نّيها فهو �	# فخر� 	لبا#���، 	لد	# 	لو	سعة 
	لمشرقة 	لضاحكة بالرخاc �بالو#� �با#h 	لنبا، 	لد	# 	لتي طالما 
0قيَمت فيها 	لحفال 	لوطنية �0ُلقَيت فيها 	لُخطَب �خرَجت منها 

	لمظاهر	. �	لمحكمة هي 	لقسم 	لجّو	ني من هذ9 	لد	#.
 #	� �0ّما  	لشابكلية،  من  فبابها  	لبا#���  فخر�   #	� 0ما 
	لذ�   	لَقَنو	  h#شا من  صد#ها  من   Dبا لها  فُفتح  	لمحكمة 
يمّر  عميقًا  ضّيقًا   (	لقنو	 نهر   �0) بر��  0بنا�  0حد  فيه  يجر� 
0ماc 	لبيو، تدخل منه شعبة Pلى كل من هذ9 	لد�# ترقص في 
 	�P حّتى  �5هرها،  �#�ها  �تسقي  بَِركها  في  �تستلقي  نو	فيرها 

�صل 	لنهر Pلى �خر 	لحّي لم يبَق منه شي�.
تمتا5 هذ9 	لد	# فو^ سعتها �بهائها �جمالها �ِعظَم 0بهائها، 
	لَمْرَمر  	لرخاc �هذ	  نظير9 في غيرها، هو هذ	  قّل  بشي�  تمتا5 
يزيد  مر�] عظيمة طولها  	إليو	�  0#جائها. في صد#  	لمنتشر في 
على ثالثة 0متا# �عرضها 0كثر من نصف �لك، Pطا#ها كّله من 
َبْهو	� كبير	� (قاعتا�)(١) في  �لك 	لرخاP� ،cلى جانَبي 	إليو	� 
على شكل  (ِفستقّية)  جد	ً  بِركة صغير]  منهما  �	حد]  كل  �سط 
	لرخاc كله قطعة �	حد]. �يقابل 	إليو	َ� من  كأM مزخَر{ من 
صد# 	لد	# بهٌو عظيم (قاعة كبير]) بابها -مثل 0بو	D 	لد	# كلها- 

______________________
(١) 	لقاh كلمة فصيحة. 0ما 	لقاعة بهذ	 	لمعنى فهي مولَّد]، �لكنها ليست 

غريبة تمامًا عن 	لعربية.
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 Dَلبا	لمنقو ، �يقابل 	 cلرخا	م بقطع  من 	لخشب 	لنا�# 	لُمطعَّ
	لسقف (�علّو  Pلى  	لبهو مر�ٌ] كبير] تصل من 	أل#�  في صد# 

	لسقو{ في بيو 	لشاc 	لقديمة يزيد على سّتة 0متا#). 
�للد	# طبقة ُعليا ُيصَعد Pليها من �َ#َجين متقابَلين كانت فيها 

محكمة 	لتمييز 	لشرعية (�0 محكمة 	لنقض).
*   *   *

يدعونه  �كانو	   xأل�	 	لقاضي  ثالثة:  	لمحكمة  ُقضا]  كا� 
	لقاضي 	لممتا5، �قاضيا� �خر	� ُيدَعيا� بالقاضَيين 	لمعا�َنين. 0ما 
	لقاضي 	لممتا5 فكا� عمله 	إلشر	{ على سير 	لعمل في 	لمحكمة 
�Pنجا5 	ألمو# 	إل�	#ية �	لمخابر	 	لرسمية مع 	لمر	جع 	لعليا، 
	لقاعتين  في  	لمعا�نا�،  	لقاضيا�  فهما  	لقضا�  يتوّلى  	لذ�  0ّما 
	لمعا�نا� هما:  	لقاضيا�  	إليو	�. �كا�  	لمتقابلتين على طرَفي 
	لشيخ عا�x 	لَعلو	ني 	لحمو� 	لذ� كا� #فيقي في معهد 	لحقو^ 
(كّلية 	لحقو^)، كّنا في سنة �	حد]، �	لثاني هو 	لشيخ صبحي 

	لصبا¦ 	لحلبي، �كا� في 	لكّلية بعدنا بسنة �	حد].
	نُتدبت 0يامًا معد��] x�0 	ألمر Pلى محكمة �مشق... �بقية 

	لكالc تأتي P� شا� في 	لحلقا 	آلتية.
*   *   *
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-١٢٣-
	لقاضي 	لشهيد

كنت 0تر�� -كما عرفتم- بين �مشق ���ما، عملي 	لرسمي 
في ��ما �	نتد	بي Pلى �مشق، ثم صر قاضيًا #سميًا في �مشق. 
�كا� 0مامي ثالثة، 	لقاضي 	لممتا5 	لشيخ عزيز 	لخاني �	لقاضيا� 
	ألَخو	� 	لشيخ صبحي 	لصبا¦ �	لشيخ عا�x 	لعلو	ني. فتوفى 	هللا 
	لشيخ عزيز، �قتل مجرمو� 	لشيخ عا�x، ثم ُنقل 	لشيخ صبحي 
في   xأل�	 	لقاضي  0نا   فصر 	لنقض،  محكمة  في  مستشا#	ً 

	لمحكمة 	لذ� كانو	 يدعونه 	لقاضي 	لممتا5.

فسحا  بأنهما   ُسر# 0نني  منكم  �	حد   xبا يخطْر على  ال 
لي 	لطريق Pلى 	لمنصب، ال �	هللا لقد تألمت 0لمًا حّز في قلبي 
بقَيت 5منًا طويًال. �0نا حين 0قعد ألكتب 	لحلقة  �تر� فيه �ثا#	ً 
منها مخرجًا، ألنني ال  �0تمّنى  0جد حرجًا   	لذكريا هذ9  من 
كّد  �هني  0كّد  فأنا  	لزما�،   xطو 0بالها  �	كر]  على  Pّال  0عتمد 
	لفا#M 	لمغو	# فرَسه 	لعجو5، فتعطيه 0كثر ما تقد# عليه �لكنها 

ال توصله Pلى ما يطمح Pليه.

من   قصاصا فيها  قديمة  قطعًا   �جد 	لمّر]  هذ9  لكني 
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مقاال لي (كنت 0كتبها في جريد] >	لنصر< �0ًال ثم في جريد] 
طائفة  جمعت  صغير]<،  كلمة   cيو >كّل  عنو	نها  كا�   ،>cأليا	<
منها في كتاD لي 	سمه >مقاال في كلما<، نفَد طبعُته من 
 ،5ما� بعيد �#بما جّدَ�تها �	# 	لمنا#] 	لتي طبَعت هذ9 	لذكريا
 ،(١)(Dضاعت طائفة منها �بقَيت عند� طائفة لم ُتنَشر في كتا�
ليس فيها تا#يخ، بل ليس فيها 	سم 	لجريد] 	لتي نشرتها، ففرحت 

بها ألنني �جد ما 0تكئ عليه �0ستند Pليه.
*   *   *

هذ9 قطعة �جدتها كتبت فيها كلمة يوc ما 	لشيخ عزيز، 
ال 0حسب 0� في قّر	� 	لجريد] 	لمنتشرين ما بين منكَبي 	أل#� 
من 	ّطلع عليها، �P� كا� قد 	ّطلع عليها فما 	حتفظ بها �ال �عتها 
�	كرته، ألنها ُنشر من 0كثر من ثلث قر� في جريد] �مشقية ال 
تكا� تجا�5 حد�� 	لشاc، فال بأM علّي �P� P� 0نا �0#جتها هنا 

بحر�فها لم 0بّدx شيئًا فيها. قلت يوc ما 	لشيخ عزيز:
0ََحقٌّ ما َنعى 	لّناعي؟

 hألسما	 �مل�  	ألبصا#  مل�  كا�  	لذ�  	لرجل   �0 0حقٌّ 
�مل� 	لقلوD قد 	ختفى Pلى 	ألبد، فلن تر	9 بعد 	ليوc عين �لن 
تسمعه �0�، �لن ينعم بلقيا9 قلب؟ 0حّق 0ّ� 	لرجل 	لذ� تسلسَلت 

______________________
للنشر  صالحة  مجموعة   	خترُ  Dلكتا	 يضّمها  لم  	لتي  هذ9  من   (١)
 cلمنا#] عا	ُ# 	0صدَ#ته � ،>صدَ# جز�	ً ثانيًا من >مقاال في كلما
٢٠٠٠، �من قبله 0عا� طباعة 	لجز� 	أل�x من 	لكتاD (مجاهد).
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	لصد	قة بين بيتنا �بيته منذ مئة �خمسين سنة (فقر0 جّد� 	ألكبر 
على شيخ 	لبيت 	لخاني �قر0 0هل 	لبيت على جد�) �	لذ� كنُت 
�P	 #0يُته #0يت في طلعته صو#] 0بي 	لحبيب قد عا� حّية بعدما 
ُخلق  	لذ�  	لرجل  	لسنو�،  �بينها  بيني  �حالت   D	لتر	 �	#	ها 
من 	لُحّب فكا� ُيحّبه كّل قلب، �صيغ من 	لجماx فكا� جميًال 
يبَق  له 	لجالx... لم  	لهيبة �كا�  له  في كل عين، �	لذ� كانت 
	لنفس، �حديث حلو من  	لذ	كر] �فكر] في  Pّال صو#] في  منه 
0حا�يث 	لنبل �	لّطيب �	لكَرc يتد	�له 	لناM من بعد9؟ 0حق 0نه 
قد ما عزيز 0فند� 	لخاني، ��قف �لك 	لقلب 	لذ� لم يخفق 
Pّال بالحّب، �كا� ينشر 	لحّب حيثما سا# كما تنشر 	لعطَر 	أل5هاُ# 

�	لشمُس 	ألنو	#؟

0في كل يوc ينطفئ مصباr، �يهو� نجم، �يمو عالم؟ 
جعفر  بن  محمد  	لسيد  0ين  	لحسني؟  	لدين  بد#  	لشيخ  0ين 
 xجما 	لشيخ  قبلهم  من  0ين  	لكسم؟  عطا  	لشيخ  0ين  	لكتاني؟ 
مصطفى  	لشيخ  0ين  سويد؟  0مين  	لشيخ  0ين  	لقاسمي؟  	لدين 
0ين  	لجوبر� �	لشيخ 	أليوبي �	لعلمي؟  	لشيخ  0ين  	لطنطا��؟ 
مشايخ 	لقر	�: 	لحلو	ني �	لمنّجد �	لعربيني؟ �0ين 	لعشر	 مّمن 
فقدنا من 	لعلما�؟ َمن خلفهم من �0ال�هم �0 من تالميذهم؟ َمن 

سّد 	لمكا� 	لذ� 0خلو9؟

 مضو	 �مضت معهم كنو5 من 	لعلم، �ُ�فنت معهم ثر�	
 cلقو	 �لتصانيف، أل	لكتب �ال حفظتها 	لمعرفة ما حوتها 	من 
كانو	 #	غبين عن 	لكتابة منصرفين عن 	لتأليف. �0مغة عبقرية غّذ	ها 
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Pلى  ثم كا� مصيرها  	لركب،  	لليالي �ثني  	لسنين �Pحيا�   D0�
�5هد�	  عنها  	نصرفو	  	لِعطا   �لكن   ،D	ِعذ �ينابيع   !D	لتر	

فيها، حّتى غاضت في 	أل#� كما فاضت من 	أل#�.
مضو	 �سيمضي هؤال� 	لباقو�، فتز�ّ��	 منهم، 	#تو�	 قبل 
0� يجّف 	لينبوh فإ� 0مامكم بيد	� قاحلة. 	قتبسو	 من نو#هم قبل 
0� تنطفئ 	لشعلة فإ� 0مامكم ليًال 0َْلَيل. #حمة 	هللا على من مضى 

�لألحيا� طوx 	لبقا�.
*   *   *

ثم 0ّبنُته في قاعة 	لجامعة 	لسو#ية بتلك 	لخطبة 	لتي حّدثتكم 
	لو#قة مقطوعة من جريد]، �لو سئلت  عنها. �قد �جد هذ9 
عنها لما �كرتها ألنني نسيتها فيما نسيت مّما كتبت. �لو قّد# 	هللا 
	لذ�  يأتي 0¨ كريم ال 0عرفه، فيحّقق 	ألمل  يومًا بعد موتي 0� 
لم 0حلم يومًا بتحقيقه فيجمع كل ما كتبت، لجا� معه 0كثر من 
خمسين مجّلد	ً. ال تظنو	 0ني 0بالغ، فلقد عشت عمر� كله 0قر0 

�0كتب، فاحسبو	 كم قر0 كّل يوc �كم كتبت.
*   *   *

0عو� Pلى حديثي. 0ما 	لشيخ عا�x �	غتياله: فما 0قوx �ال 
نعر{  �ال  	لقتل  نعر{  ال  	لمالئكة  من  شعب  Pننا  0حد   xيقو
	بن ��c خّطا�، �لو 0�  	لبشر. �كل  فإنها من طبيعة  	لفو	حش، 
مجتمعًا بشريًا خال من 	لجريمة لخال 0شر{ �0فضل مجتمع عرفه 
	لتي  	لبشر  بني ��c، �هو مجتمع 	لصحابة، لكنها طبيعة  تا#يخ 

طبعهم 	هللا عليها.



٣٣٩

في  لما  بالثأ# شفا�  0خذ	ً  �نعرفه  	نتقامًا،  	لقتل  نعر{  كّنا 
�تعّطل  	لبصر  ُتعمي  	لتي  	لغضب  ساعة  في  �نعرفه  	لصد#، 
	لفكر، �لكن ما عرفنا هذ	 	لنوh من 	الغتياx ألنه ليس من فعل 
قتيل سياسي عرفنا9   x�0 لعّل� .xألبطا	 	لرجاx �ال من سما
	لدكتو#  	لعالِم  	لخطيب   h#لبا	 	لسياسي  	لكبير،  	لرجل  هو 
عبد 	لرحمن شهبند#، كا� مقتله كما �0كر سنة ١٩٤٠ ميال�ية، 
�قد مر# به �نسيت 0� 0حّدثكم حديثه كما نسيت غير �لك من 

	ألحد	�، فإ�	 عا� Pلى �هني عد Pليها فحّدثت بها.
ِهم  �ّكرني بمقتله كلمة ُنقلت Pلّي عن #جل ُيقيم هنا كا� قد 	تُّ
مع من 	ّتِهم بقتل 	لشهبند#، 5عم 	لناقل 0نه 	فتخر في مجلس بأنه 
0حد قتلة 	لشهبند#. �ما 0حسب �لك حقًا، �ما 0ظّن 0� مسلمًا 
يفتخر بقتل مسلم بعد �عيد 	هللا عّز �جّل بأنه يجعله في 	لنا# خالد	ً 
فيها. �	لشهبند# ما كا� في تقو� عمر بن عبد 	لعزيز �ال 0حمد بن 
حنبل، �لكنه ما خر~ من 	إلسالc �ال 	#تكب ما ُيستباr به �مه 
	لحر	c. �كا� قتله Pثمًا كبير	ً، 5عمو	 0نه كا� بفتو� من جماعة 
صالحين �لكنهم من 	لجاهلين، ُنقلت Pليهم عنه 0شيا� فلم يتحّققو	 
منها �لم يتثّبتو	 من صّحتها، �0فتو	 بقتله �ما كانو	 ُمفتِين، �قضو	 
عليه �ما كانو	 ُقضا]، فعلق Pثم هذ9 	لفتو� بأعناقهم. �سمع �لك 
شباD ليست لهم عقوx فنّفذ�	 هذ	 	لجرc، يحسبو� 0نهم ُيحِسنو� 
 cهللا من هد	حد ُقتل بال حّق 0كبر عند 	مسلم � c� �0 صنعًا، مع

#كن 	لكعبة.
حضر 	لمحاكمة كلها في 	لمد] 	لتي فصَلت بين 	نشغالي 
بالمحاما]).  فيها  	شتغلت  (�قد  للقضا�  	نتسابي  �بين  بالتعليم 
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من   9k0عضا خاصًا،  عدليًا  مجلسًا  للمحاكمة  0ّلفو	  قد  �كانو	 
	لفرنسيين �معهم ُقضا] من 	لسو#يين، �طالت 	لمحاكمة، �كا� 
 Dشا ��خر  عّصاصة،   x� من   Dّشا فيها  	لمتَهمين   M0# على 
بعمامة �جّبة من طلبة 	لعلم من بيت 	لشيخ معتو^. �قد �0هش 
عصاصة 	لُقضا] �	لمحامين كما �0هش 	لحاضرين �هم مئا (أل� 
فيه)  ليعقد�ها  	ستعا9�#  	لنيابي،  	لمجلس  في  كانت  	لمحاكمة 
	الّتهاc يحيطو� بعصاصة، يحا�لو�  	لُقضا] �كا� محامو  فكا� 
Pمساكه فال ينالو� منه مناًال �ال يصلو� منه Pلى شي�. حّتى ُ�عي 
	لسيد مكي 	لكتاني �0لقى خطبة �عظ فيها عصاصة فاعتر{ بأنه 
	لقاتل، �	لسيد مكي #حمة 	هللا عليه ليس عالِمًا متمكنًا، �لكنه 
#جل نبيل 	لنفس سامي 	لخلق مخلص فيما يقو�P� ،x	 قاx �خل 

كالُمه قر	#] نفس 	لمخاطَب، فكا� له في 	لسامعين 0بلغ 	لتأثير.
��0كر 0نه يوc تنفيذ 	لحكم في عصاصة �معتو^ في ساحة 
فثّبته   ،hجز� معتو^  	لشيخ  ترّ��  شنقًا)  قتلوهما   �P) 	لمرجة 
�في   .xلرجا	  xستقبا	  	لمو يستقبل  �جعله  �المه  عصاصة 
	لصبر �يكو� 	الختبا#.  	لرجولة �يكو�  	لمجاx تكو�  مثل هذ	 
�	لغريب 0� 	سم عصاصة كا� يلفظه 	لقاضي 	لفرنسي >0ساسا�<، 
�معنى �لك بالفرنسية >	لقاتل<، 5عمو	 0نها من لفظ >	لحشاشة<، 

	للقب 	لذ� كا� ُيلقَّب به 	إلسماعيلية في غابر 	لزما�.
*   *   *

�ُقّو	�   cُحّكا جميعًا  	ألمم  تو	#يخ  �في  تا#يخنا  في  ُقتل 
�لكننا  	لشعب،  عاّمة  من   Mنا �ُقتل  فقر	�  ُقتل  كما  �0غنيا�، 



٣٤١

يرَ�  لم  �	حد  بالحّق على  ُقتل ألنه حكم  قاضيًا   �0 نسمع  لم 
نبًأ #ّ~ �مشق  	لشيخ عا�x علو	ني  قتل  نبأ  لذلك كا�  بحكمه، 
ما جا� في هذ9  0تلو عليكم  	لتفاصيل �لكن  �0كر  #ّجًا. �لست 
لها  يكن  لم   �P� 	هللا مصا�فة،  بحمد  	لتي �جدتها   	لقصاصا

عنو	� �ال تا#يخ(١).
	لقصاصة 	أل�لى:

	لعلو	ني،   xعا� 	لشيخ  	لزميل  جنا5]  من  	آل�  #جعت 
�قعد ألكتب هذ9 	لكلمة �0نا ال 50	x مشد�هًا مقّسم 	لذهن، 
ال 0كا� 0صّد^ 0نه ما �ال �0#� ما�	 0كتب عنه. ما 	لذ� تسعه 
هذ9 	لز	�ية 	لصغير] من Pخا� عشرين سنة (كا� قتله سنة ١٩٤٩)؟ 
ما�	 0قوx عن 	لرجل 	لذ� عرفته #فيقًا في كلية 	لحقو^ جنبي في 
	لمقعد Pلى جنبه، ثم عرفته قاضيًا في 	لمحكمة 	لشرعية قاعتي 

مقابل قاعته، �	لذ� #	فقته 0مد	ً يمأل حديثي عنه تأ#يخًا؟

Pني �	هللا ال �0#� ما�	 0قوx فاعذ#�ني، فإنني ال 50	x في 
 �P لي xلهاتف يقو	لناعي في 	أل�لى. �لقد سمعت 	لصدمة 	عة �#
	لشيخ عا�x ُقتل، فما صّدقت �حسبتها مزحة ثقيل، �ما ظننت 

0� من 	لممكن 0� ُيقتل قاضي �مشق �سط �مشق.
غد� 0سأx فإ�	 	لخبر صحيح، فذهبت Pلى �	#9 �0ّبر 0مر 
	لجنا5]، فلم 0َ# في 	لد	# Pّال 	مر0] َحْير� �0طفاًال تسعة 0يتامًا، 

______________________
(١) 	نظر مقالَتي >	لقاضي 	لشهيد< �>ال نريد من يد	فع عن 	لقاتل< في 

	لجز� 	لثاني من كتاD >مقاال في كلما< (مجاهد).
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��P	 	لقاضي 	لذ� كا� مستو#	ً بالتجّمل لم يخّلف بعد9 ما يكفي 
Pيالc ألسر]   x0قو 	لذ�  	لقبر. �لقد يكو� في هذ	  Pلى  إليصاله 
	لفقيد، �لكنني 0قوله بإكبا# �PعجاD، �0حني هذ	 	لرM0 (	لذ� 
ما 	نحنى لغير 	هللا) 0ماc نعش 	لرجل 	لذ� 	ستطاh 0� يكو� قاضيًا 
نزيهًا 0مينًا �هو يكابد 	لفقر عمر9 كّله �يتجّرعه �يصبر عليه، حّتى 

عا  مستو#	ً �ما P� شا� 	هللا شهيد	ً(١).
	لجنا5]  نعَيه �Pخر	جه، �مَشت  	لُقضا] �	لمحامو�  �توّلى 
صامتة #هيبة على 	لسّنة، ال صر	¨ �ال نشيد �ال 0كاليل، كذلك 
ما�	  0علم  �ال  0خطب  قمت  ثم  0مرها.  تولى  	لذ�  �0نا  جعلتها 
0قوx، أل� 0طفاله كانو	 0مامي، فكا� يشغلني 	لتفكير في مصيرهم 
عن صو¦ �يا 	لبيا�. كنت 0فّكر فيهم فأخشى 0ّال تفي هذ9 	ألمة 
بعد9 أل�  من  يحتاجو�  �0ال�9   hتد  �0� لها  �فى  	لذ�  للرجل 
ضمير9 ��ينه منعا9 من 0� يّدخر ماًال يجمعه من حر	c، �0خا{ 0� 
تضيق خز	نة 	لد�لة بنفقا �#	سة �لد9 	لذ� يد#M في 	لخا#~ 
 xبالما 	لشاc، �0ّال تجو�  بقو	 في  	لذين  �نفقا معيشة �0ال�9 
لمن جا� بالدc، �0� تتمّسك بحرفية قانو� 	لتقاعد �ُتعطي 0سر] 
	لفقيد ما ال يكفيها ثمن 	لخبز، فير� �لك 	لُقضاُ] فال يبقى فيهم 
قاٍ� نزيه لئّال يشحد �0ال9�ُ بعد موته. Pني �	هللا ال 50	x في #�عة 

.cليو	أل�لى فاعذ#�ني 	لصدمة 	
*   *   *

______________________
(١) من 	إلنصا{ للتا#يخ 0� 0قر# 0نه 0خطأ خطيئة كبير] حين 0بر^ لحسني 
	لزعيم يؤيد9 في Pصد	# 	لقانو� 	لمدني �Pلغا� >	لمجلة< 	لتي كانت 

	لقانوَ� 	لشرعي. �لكن #حمة 	هللا ال تضيق عنه، #حمه 	هللا.
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على  صّلينا  0ننا  معي)  كانو	  	لذين   Mلنا	 (�يذكر  ��0كر 
	لجنا5] في تكية 	لسلطا� سليما�، فلما جا�k	 ليخرجو	 بعدها من 
	لمسجد �قفت في 	لباD معترضًا، �كا� يتقدمهم #ئيس 	لو#5	� 
�0حسبه كا� 	ألستا� صبر� 	لعسلي �0 كا� �5ير 	لعدx، �بينهم 
مد	معهم،  منها  سالت  فيهم  كلمة  �0لقيت  �	لوجها�،  	لُقضا] 
��صفت حاx �0ال�9 من بعد9 �قلت لهم: لن تخرجو	 من هنا 
حّتى تتعّهد�	 لي 0ماc نعشه بأنكم لن تضّيعو	 �0ال�9 بعد9، �0نكم 
 xتب مهما كبر بما بذ	لر	 	تبًا يكفيهم، �ال يفي هذ	لهم # �تجعلو

0بوهم لبلد9 �لكم.
*   *   *

�	لكلمة 	لثانية 	لتي �جدتها بين 	أل�#	^ �ال 0عر{ تا#يخها 
هي:

عجب 	لناM 0� مضى 	لقاضي (	لعا�x) �لم يخّلف �#	�9 
ما يكفي لتغسيله �تكفينه �حمله للمقبر] #حمة 	هللا عليه. يحسبو� 
0نه �حد9 	لقاضي 	لذ� عا  فقير	ً �ما شهيد	ً. ال، ال تعجبو	 
Pنهم  مآلهم؛  	لُقضا] هذ9 حالهم �Pلى مثل هذ	   h0#با فإ� ثالثة 
	لعلو	ني  	لشهد	�، �لكن   	لفقر	� �يموتو� مو يعيشو� عيش 
(غفر 	هللا له) ما شهيد 	لو	جب فبَكته كل عين في 	لشاc ��كر9 
 ،xأللسنة بالما	 	ُيسِكتو �0 �لمجرمو	 xحا� �P� ،�نساP فيها كل
�سائر 	لُقضا] يموتو� كّل يوc شهد	� 	لصبر 	لصامت �ال يد#� 

بهم 0حد، �ال تبكيهم Pّال عيو� عا#فيهم �0هليهم.
في  يبَق  لم   xلحا	 هذ9  على  	لُقضا]  #�	تب  بقَيت   �P Pنها 
 x	لمحاكم قاٍ� ُيعتَمد عليه. �من 0ين نأتي بالُقضا] �نحن ال نز	
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نر� 	لناM 5	هدين في 	لقضا� منصرفين عنه؟ �كم مسابقًة 0علَنت 
عنها 	لو5	#] فلم ُيقبِل عليها 0حد حّتى 	ضطر Pلى Pلغائها؟

	لر�	تب  بزيا�]  نطالب  0ننا  تظّنو�  Pنكم  قلُت):   �0 (Pلى 
طمعًا في 	لكسب �ُحبًا باالّ�خا# �	بتغا� 	لنعمة �	لرفاهية ألنفسنا 
�0هلينا. ال يا سا�]، �لكن نطالب بها حفظًا لحقو^ 	لناM �كر	مة 
	لبلد، �ليكو� 	لُقضا] َمكفّيين فال َيُمّد�	 عيونهم �ال 0يديهم Pلى 
بالهم  به  يشغلو�  ال  	لعيش  هّم  من  فا#غين  لهم،  0ُِحّل  ما  غير 
عن قضاياهم، �منين مطمئّنين فال يزعجهم حاكم �ال يطمع في 
	لقضا�  	لمحامين في  كباَ#  	لحكومُة  فيهم 0حد، �لتدخل  	لتأثير 
حّتى ُيقبِلو	 عليه فيقو� بهم، كما يقو� 	لنهر بالر�	فد 	لتي ترفد9 

�تنصّب فيه.
*   *   *

	لكلمة 	لثالثة:
تّم 	ألمر �ُعر{ هذ	 	لمجرc 	لنذx 	لذ� فقد كل ما يعتّز به 
	لرجاx من 	لفضائل: فقد 	لدين 	لذ� يدعو Pلى 	لخير، �	لضمير 
معها  �فقد  �	إلنسانية،  �	لنبل  �	لخلق  	لشر،  عن   h5يو 	لذ� 
 Dبالحر ُيعلنه  	لبطل �لم  يو	جه خصمه مو	جهة  فلم  	لشجاعة، 
 	لحشر	 	لظالc كما تختفي  له في  بل تخّفى  	لشريف،  Pعال� 

.D#لعقا	 Dضربه على غر] كما تضر�
 c	من حر 	لذ� جمعه  بماله  فاستعا�  	لرجولَة  فقد  �	لذ� 
منعه   �0 بعد  بها   Dيضر 0يديًا  به  �	شتر�   ،c	لحر	 	لفعلة  على 
تعر{  	لسرقة �لم  	لتي عرَفت  بيد9   Dيضر �0 	لُجبن �	لتخّنث 
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	لبطش. �خرست بذلك 0لسنة 	نطلَقت ترجف بالفقيد �	لحكومة، 
توهم 0نها حائر] مضطربة ال تد#� من 0ين تمسك طر{ 	لخيط، 
فلم َتمِض Pّال ثالثة 0ياc حّتى ُعِر{ 	لقاتل �ُعر{ شركا9k، �ُعر{ 
	لشيطا� 	لذ� �سوM له �حّرضه على 	لشّر؛ هذ	 	لشيطا� 	لذ� 
يظهر بين 	لناM بمظهر 	لوجها� 	ألفاضل! �0قّر�	 جميعًا طائعين 
مختا#ين، فظهر بذلك 0� 	لشيخ عا�x قضى شهيد	ً من 0جل 	لحّق 
	لذ� 0قامه �	لقانو� 	لذ� 0طاعه، ال من 0جل هو� �ال مطمع، 
�0نه ما نظيف 	ليد طاهر 	لذيل شريفًا، كما عا  شريفًا طاهر 

	لذيل نظيف 	ليد.
�لم يبَق Pّال 0� ُتتِّم 	لحكومة هذ	 	لفصل، فال تمضي عشر] 
في  	لمشانق  0عو	�  على  منصوبين  	لمجرمو�  يكو�  حّتى   c0يا
 	لمرجة، كيال تر� �مشُق مّر] ثانية مثَل هذ9 	لجريمة 	لتي مأل
كلَّ قلب في �مشق 0سفًا على َمن ُفقد �#حمة لمن تر� �غضبًا 

على من 0جرc، �حتى يكو� #	تب 	لفقيد كامًال في يد 0سرته.
Pنكم ال تستطيعو� 0� تعيد�	 لهؤال� 	أليتاc 0باهم، فأعيد�	 

لهم على 	ألقّل #	تب 0بيهم.
*   *   *

	لقصاصة 	لر	بعة
يد	فع  من  فطلبو	  	لُقضا]،  0يد�  بين  	لمسألة   صا#
 hتطّو� ،c	إلجر	ظاهر  cعن مجر hلدفا	 	لمحامو�  فأبى  عنهم 
�0عطته  �0كرَمته  فآ�ته  �مشق   cقد 	لديا#،  غريب   cمحا لذلك 
	لماx �0عطَته 	لمجد. �ال 	عتر	� لنا على �فاعه فالدفاh عمل 
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 D0سلو 0سا�  �لكنه   ،hممنو ال   hمشر� عمل  �هو  	لمحامي، 
	لدفاh �تطا�x على 0هل 	لبلد �كا� يمّس 	لُقضا] 0نفسهم، فكتبت 

:cليو	لتي �جدتها 	 هذ9 	لكلمة، �هي Pحد� 	لكلما

	إليما�، �لك  	لحيا� من  فإ�  يا سي حسن(١)  بعَض هذ	 
	لدفاh حّق مطلوD، �لك 0� تحر¡  	لقاتل فإ�  0� تد	فع عن 
على 	ألجر] فإ� 	لماx مشتهى محبوD، �لكْن ليس لك 0� تنسى 
	لحّق من 0جل 	لماx �تضّحي باإلنسانية في سبيل 	لمهنة، فتصّغر 
هذ	 	لجرc �هو عظيم، �تكسر بلسانك قلوD هؤال� 	ألطفاx بعد 
0� كسر موّكلك بنذ	لته #كنهم ��بح بسّكينه 0باهم. �ليس لك 0� 
	لمجد  0بو	به �0عطا� من  	لذ� فتح لك  تسخر من هذ	 	لشعب 
 x	لذ� ال يز	ليه، �P �	لماx ما لو �جدَته عند 0هلك لما لجأ

-من غفلته- يكرc كّل غريب ليناله باأل�� هذ	 	لغريُب.

�لو كنت من 0هل 	لبلد لعلمَت 0نها لم تصنع بأهله جريمٌة 
�ثمة سافلة ما صنعت هذ9 	لجريمة، �0نها #	عت قلوDَ ساكنيه 
�0غضَبتهم ��لمتهم، 0سفًا على 	لفقيد �حزنًا على �0ال�P� 9كبا#	ً 
لفقر9، �خوفًا على 	لعد	لة 0� ال ُينَصب لها في 	لشاc ميز	� بعد 
Pليه  يبعث  عليه  بحكمه  	لقاضي  ُيغضبه   xنذ كّل   c	� ما   ،cليو	
بوحش يقتله. �0نها ُفرشت بالشو� مضاجُعهم فما يقّر لهم قر	# 
0#جلهم فو^ �#0  تهتّز  كافًة  	لمجرمين  بمر�0  حّتى يصطبحو	 
	لمرجة. �0� 	لنسا� في 	لبيو، �P �	هللا �	لرجاx في 	ألسو	^ 
ما�	  	لمحاكمة  عن  يسألو�  يز	لو�  ال   ،M#	لمد	 في  �	أل�ال� 

______________________
(١) 	سمه 	لمحامي حسن غز	��، �هو من مصر.
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جر� فيها، �عن 	لمجرمين متى يلقو� جز	َ� ما جنو	؟ �لو كنت 
تا#يُخنا جريمًة مثلها.  0نها جريمة لم يعر{  	لتا#يخ لعلمت  تقر0 
�لقد ُقتل كثير من 	لخلفا� �	ألمر	� �	لُحّكاc، �لكن لم ُيقَتل قاٍ� 

في 	إلسالc 	غتياًال قبل 	لقاضي 	لعلو	ني.
فهل �0#كت 	آل� 0نها جريمة ليست كالجر	ئم؟

يا سيد حسن، Pني ال 0عرفك �لكني 0ظّن مّما سمعت عنك 
0� هذ	 كله ال يقنعك، Pنه كا� يقنعك لفظ �	حد من 	لرئيس لو 0نه 
قاله في حينه، هو 0� يأمر بسجنك على هذ	 	لتعريض 	لمكشو{ 
بمجلس 	لقضا� �0هله �هذ9 	لجر0] 	لوقحة عليه. �لكن 	لرئيس 
	تِق  كا� حليمًا جد	ً، فإيا� Pيا�؛ فإ� 	لعرD تقوx في 0مثالها: 

غضبة 	لحليم!
*   *   *

في  �جدتها  	لتي   	لكلما هذ9  من  	ألخير]  �	لكلمة 
	لقصاصا هي:

جميًال  0شقر  طفًال  	لمحاكمة   Mقو على  �0نا   cليو	 #0يت 
 صغير	ً جد	ً يتسّلق �َ#~ 	لقوM، فحسبُته 	بن Pحد� 	لمتد	عيا
 cيتقّد #0يته  بزجر9، �لكني  	لقاعة فهممت  يعبث في  0طلقته  قد 
كّفي  ظهر  على  خد9  فوضع  0قبل  حّتى  	لُخطى،  ثابت  مطمئنًا 
�جعل يتمسح بي كالقطة 	ألليفة. فنظر Pليه، ��P	 هو 	بن 0خي 
 ّ̂ #� فاسَتْعَبر 	لعلو	ني،   xلشيخ عا�	 ُقتل ظلمًا  	لذ�  	لشهيد 
 xبالدمع عينا�، �تركُته حيث �قف، �خالفت أل� قلبي �	متأل
مّر] من عشرين سنة ما#سُت فيها 	لقضا� نظاc 	لجلسا �قو	عد 
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	لمحاكمة، مع 0� 	بنة لي في مثل سّنه جا� مّر] (مّر] �	حد]) 
فأبكيتها   ،Mلقو	 لتصعد  �#كضت  فنا�تني  0مها  مع  	لمحكمة 
 cً على �لك 0يا	متعّو� �لطفل كا	 	0نزلتها �0خرجتها. �لكن هذ�
 �0) فجأ]: صعي  	لطفل  لي   xقا� قلبه،  0كسر   �0 0شأ  فلم  0بيه 

صحيح) ما بابا؟

فأحسسُت كأْ� قد �قع على �جهي سو� من نا#، �	نعقد 
تأّخر).   �0) xْ بابا؟ طَوَّ قاx: �ين  ثم  0ُِجْب. فسكت  فلم  لساني 
Pمتى بّد� يز� (يعني يجي)؟ فلم 0نطق. قاx ليس (يعني ليش) كل 
ما سألت عنه ماما بتبكي؟ 	لكبا# يبكو	 سي؟ �لم 0ُِجْب، فرجع 

يقوx: ما عا� بابا 5	D (جاD) لنا سّكر. �ين بابا؟

فأعطيُته سكاكر كانت في جيبي 0عد�تها أل�ال�� فاشتغل 
 cلد	 	مهتمًا: عّمو نّزلو xلّي �قاP بها، ثم 0قبل علّي �#فع �جهه
لبابا، سفت (شفت) 	لدc على 	لد#5 (	لد#~). ليس (ليش) نّزلو	 
له 	لدc(١) Pيس سّو� لهم (�0 ما�	 عمل لهم)؟ ليس (ليش) ما 

بحّبو	 بابا؟ 0نا 0حّب بابا.

�تعّطَلت 	لجلسة حقيقة �تحّوَلت Pلى مناحة؛ 	لنسا� يبكين 
كلنا  �0نا،  �	لمحضر،  �	لكاتب  �	لمحامو�   ،hمسمو  بصو

غلَبنا 	لبكا�.

*   *   *
______________________

بها  ينحر  لقتله فطعنه بسّكين كا�  	ستأجر�9  	لذ�  ُمغتاُله  له  (١) تخّفى 
	إلبل.
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-١٢٤-
في سبيل Pصالr محكمة �مشق

كا� عنو	� x�0 مطبوعة صدَ# لي سنة ١٣٤٧ هجرية هو 
>في سبيل 	إلصالr<. �لقد حرصت عمر� كّله 0� 0سلك هذ9 
	لسبيل، �كنت 0ُ�فَّق بحمد 	هللا 0حيانًا �تغلبني نفسي �0 تعترضني 

	لعقبا فأتنّكبها حينًا.

ليقاتل  يجّر� سيفه  	لشجاعة حّتى  في  يبالغ  من   Mلنا	 من 
طو	حين 	لهو	� �0عمد] 	لكهربا�، �من 	لناM من يغلو في 	لجبن 
َصيحةٍ  كلَّ  {َيحَسبوَ�  َ#ُجًال<،  ظّنه  شي�  غيَر   �0#  	�P >حّتى 
	لطها#] حّتى تصير عند9 �سو	سًا...  يتشّد� في  عليهم}، �من 
لو  	لمظلومين؛  على  �	إلشفا^  بالظلم  	لشعو#  في  0بالغ  �0نا 
 �0 قر0 	لمشر^،  	لمغرD �0نا في 0قصى  سمعت بمظلوc في 
قّصته 	لتي �قعت منذ قر��، لم تمنعني شّد] 	لبعا� �ال 	ختال{ 
 D0ضر �0#ّ� عليه حّقه �0 �0غضب له، �0تمّنى 0 �آلما� من 0	
على يد من ظلمه. حّتى Pنني ألشاهد 	لمسلسلة في 	لر	ئي فيها عا�ٍ 
�معدّ� عليه، شيطا� يأخذ ما ليس له بحّق �مغّفل ُيعطي ماله لمن 
ال يستحّق، فأتمّنى 0� 0تمّكن من 	لعا�� فأ#ّ� كيد9 �0عّرفه حّد9، 
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�هي مسلسلة خيالية كلها تمثيل في تمثيل!
فتصّو#�	 حالي �قد لبثت سنين 0#� 	لرشو] �	لظلم �	لفسا� 
�ال 0قد# على 5P	لته �ال على تقليله، كانت عيني بصير] بالمعايب 
�لكن يد� كانت قصير] عن محوها، كنت 0#� 	لسيا#] تسير على 
غير 	لطريق �لكن ِمقَو�ها بيد غير�، كنت 0عر{ 	لمر� �عند� 
��	9k �لكن ال سبيل Pلى Pيصاله Pلى 	لمريض. فاآل� طالت يد� 
	لقصير] �تسّلمت 0نا ِمقَو� 	لسيا#]، �ُفتح لي 	لباD ألحمل Pلى 

	لمريض 	لعال~.
�	لحّق  غالبًا  	لباطل  تر�   �0  :َذ	�	 	للَّ 0كبر  من  لّذ]  Pنها 
	لباطل  �حر  على  	لقّو]  ُتعطى  ثم  عاجز	ً،  نفسك  �تر�  مغلوبًا 
 �على نصر] 	لحّق. لقد �جد هذ9 	للّذ] 	لتي ال تعا�لها 	للذ	�	
مرتين: مّر] في 	لنبك لّما كنت قاضيًا فيها، �قد مّر بكم 	لخبر، 

�هذ9 	لثانية.
Pنها لذ]، �لكن هل في 	لدنيا لذ	ئذ ال تشوبها 	آلالc؟ هل 
مسؤ�ًال  نفسي  فأ#�  0نظر  كنت  	لدنيا؟  في  نعيم  ألحد  يصفو 
كثير من  منه  فر  لذلك  َمركب صعب،  فيه. �	لقضا�  0قضي  عما 
�	لسجن   Dلضر	 Pبائهم  سبيل  في  �	حتملو	  �0َبو9  	لسلف  كبا# 
�	إليذ	�، فإ�	 كا� 0بو حنيفة �كا� سفيا� 	لثو#� �كا� 0مثالهما 
يهربو� منه �يخافو� 0� يعجز�	 عنه، فكيف 0ُقدc 0نا مطمئّنًا عليه؟ 
 Dلى كتاP 	#جعو	لقضا�. بل 	سير] 0بي حنيفة لّما 0ُكِر9َ على  	�kقر	
>ُقضا] 	ألندلس<، فإ� فيه 0حا�يث كثير] عّمن 0بى �خوx 	لقضا� 

من 	لعلما�.
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ثم 0#جع فأقوx لنفسي: �P	 فّر 	لناM جميعًا من 	لقضا� فمن 
يقوc به؟ �لقد قلت في محاضر] لي قديمة(١) 0شر Pليها في هذ9 
Pليها؛  	لبشر 	ال#تقا�   hستطا	لقضا� 0على �#جة 	  �P  :	لذكريا
�يأكل  	لبهائم  Pلى �#�  يهبْط  	إلنسا�  تا#يخ  	لقضا� من  	#فعو	 
Pنما  	لضعيَف. �P� معنى 	إلنسانية �حقيقتها   c�� بني  	لقو�ُّ من 
تكو� في 	لحيا] 	لمستقيمة 	لها�ئة 	آلمنة، 	لتي ال يطغى فيها 0حٌد 
على 0حد، �	لتي ُتصا� فيها 	لَحَيو	 �	لحّريا �ُتحَفظ 	لدما� 
 �#�� 	لمصالح  جلب  على  	لتعا��  فيها  �يتحّقق  �	ألعر	�، 

	لمفاسد، �ال يكو� �لك كّله Pّال بالقضا�.
Pنه  	إليما�؛  بعد  	لفر	ئض  0قو�  	لمسلمين  عند  �	لقضا� 
 عبا�] من 	لعبا�	، ففيه Pظها# للعدx، �بالعدx قامت 	لسما�	
 :x{فاُهللا يحُكُم بينهم} �قا :xقا �P هللا به نفسه	أل#�. �صف 	�
{Pّ� #ّبَك يقضي بينهم}، �0مر به نبّيه فقاx: {�0ِ� 	حُكْم بينهم 
بما 0نَزxَ 	ُهللا �ال تّتبْع 0هو	�هم}، �جعل 0نبيا�9 ُقضا] بين خلقه: 
{Pّنا 0نزلنا 	لتو#	َ] فيها ُهدً� �نوٌ# يحُكُم بها 	لنبّيو�}، �به 0ثبت 
	هللا 	سم 	لخالفة لد	�� حين قاx له: {يا �	ُ�� Pّنا جعلناَ� خليفًة 
في 	أل#ِ� فاحُكم بيَن 	لناMِ بالحقِّ �ال تّتبِع 	لهو�}. �قلت من 
قديم P� 	لقضا� x�0 ما َتعقد عليه 0مٌة خناصَرها �P	 َعّد 0مجا�ها 

�مفاخرها.
	لعالِم  	لقاضي  كا�  شعب  خالئق  على  بفر�   ّxسُتد	  	�P�
بين  كا�   	�P� 0مته،  �نبل  شعبه   c#مكا على  �ليل  0كبَر   xلعا�	

______________________
(١) 0ُلِقَيت في نا�� >	لتمّد� 	إلسالمي< سنة ١٣٦١هـ.



٣٥٢

	لشعوD 	ليوc من يفخر باستقالx قضائه �عّزته �مضائه ففاخر�	 
-يا شبابنا- بقضائكم يكن لكم 	لفخا# �ُتعَقد على جباهكم تيجا� 
	لغا#، �لكن ال تنامو	 على هذ	 	لمجد 	لتليد بل 	نهضو	 فِصُلو9 

بمجد لكم جديد(١).
*   *   *

هذ	 ما قلته من قديم، �لم 0كن 0لقي فيه خطابيا بل 0سر� 
Pليه  بّد منه �لكنه 	متحا� صعب، �	لد	خل  حقائق، فالقضا� ال 
�	خل على خطر. فقعد 0فكر: ما ُحكم َتَوّلي 	لقضا� في 	لشرh؟ 
#جعت Pلى ما يقوx 	لفقها� فإ�	 خالصة 0قو	لهم 0نه �P	 لم يكن 
بأحكامه  منه  	لقضا� -علمًا  َتَوّلي  يقد# على  Pّال �	حد  	لبلد  في 
�	ستقامة في سيرته- كا� �خوx 	لقضا� بالنسبة Pليه فر� عين. 
�P� كا� في 	لبلد 	ثنا� فأكثر كلٌّ منهم يصلح له كا� �خوله فر� 
كفاية عليهم. �P� كا� #جل يصلح للقضا� �غير9 0قّل صالحًا منه 
كا� �خوله 	لقضا� مند�بًا Pليه، �P� كا� صالحًا له �غير9 0صلح 
كا� �خوله مكر�هًا، �P� كا� يعلم من نفسه 	لعجز عنه �قبل به 

كا� �ثمًا ظالمًا.
هذ	 في تولي 	لقضا� في �	ته. �لكن من يكو� #ئيس محكمة 
	لعاملين معه في  0ثقل ألنه يصبح مسؤ�ًال عن كل  يكو� حمله 
 �P 	لرئيس  معه  عوقب  ضّل   �0 منهم  �	حٌد   ّx5  �P 	لمحكمة؛ 
 xلجبا	0عمل �هي َتبِعة َتضعف عن حملها ُشّم  	سكت عنه. فما�

______________________
(١) هذ9 قطعة من x�0 مقالة >	لقضا� في 	إلسالc<، �هي في كتاD >ِفَكر 

�مباحث<، فمن شا� 0كمل قر	�تها هنا� (مجاهد).
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	لر�	سي؟ ما�	 0صنع ألُحِكم 	لمر	قبة �0منع ما كنت 0ُنِكر9؟ �هل 
0ستطيع �حد� 0� 0حا#D هذ9 	لمجموعة من 	لناM، �منهم من 
هو متمّرM بهذ	 	لعمل له معا#{ �0صدقا� يؤمنو� بما يقوله لهم، 
�يأخذ�� 	لحقيقة كما صّو#ها هو ال كما هي في صو#تها؟ سُيشيع 
 (	لشائعا  �0) يشيع  �ما   ،Mلنا	 في  	لسو�  قالة  هؤال�  عني 
	لتي  ير9�ّ �ال   �0 	لمدخنة، ال يستطيع 0حد  به  تقذ{  كالدخا� 

0طلقته 0� تستر9�ّ.
�جفا 	لنوc عيني ليالي كو	مل متعاقبا، 0قّلب فيها جسمي 
	أل#^  متَعبًا من   c0قو� 	آل#	�،  #0سي  في  �تتقّلب  	لفر	   على 
0ضالعه!  �حّطم  جسد9  فضعضع  صغير  فيل  عليه  مشى  كمن 
	لشّد]  في  ُيرَجع  �ال  Pليه  0#جع  يهديني،   �0 	هللا   x0سأ �كنت 
يقّويني   �0 فسألته  	لحّق،  �0#	ني  	لحمد  �له  فهد	ني  غير9.  Pلى 
 Dلُكّتا	قبة 	مر �لحّق �#0يت 0ّ	هللا لي �جه 	على تحقيقه، فجال 
�	لمساعدين �هم متفّرقو� في هذ9 	لغر{ 	لكثير]، كلٌّ في غرفة 
 �حد9 ال #قيب عليه Pّال 	هللا، 0مر يكا� يكو� كالمستحيل، �فكر

في جمعهم جميعًا في مكا� �	حد. �لكن 0ين 0جمعهم �كيف؟
	لحكومة  	لو5	#	 كلها في قصر  لّما كانت  0نها   �تذّكر
فيه  يجتمع  �	حد  بهو   xلعد	 لو5	#]  كا�  	لمرجة  سر	�  في 
	لناM، هم من  يفصلهم عن  موظفوها جميعًا، �0مامهم حاجز 
�#	ئه �	لمر	جعو� 0مامه، �لهم نو	فذ صغير] يكّلمو� 	لناM منها 

يأخذ�� �ُيعطو� ما يريد�� من 	أل�#	^.
	لعدx. �كا�  	لجابي محاسب �5	#]  Pلى 5يو	# بك  فذهبت 
-كما قلت لكم- كبير 	لسّن مستقيم 	لسير] صافي 	لقلب، �P	 سمع 
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	قتر	حًا نافعًا 0خذ به. فقلت له: 5يو	# بك، 0ين 	لحو	جز 	لتي كانت 
 :xلمرجة؟ قا	 �	جعين لّما كنتم في سر	لمر	تفصل موظفيكم عن 
	لقاعة  في 	لمستو�h، فما�	 تريد منها؟ قلت: 0#يد 0� 0#ّكبها في 
	لخاني #حمة 	هللا  0فند�  	لشيخ عزيز  فيها  يقعد  	لتي كا�  	لكبر� 
 xالتصا	جعين 	لمر	لموظفين فيها فيسهل على 	0جمع  �عليه، �0

بهم. فهل تعطيني هذ9 	ألخشاD؟

فُسّر �قاx: خذها با#� 	هللا فيك، فإنني ال 0عر{ ما 0صنعه 
 cيو ظُهر  	لمحكمة  Pلى  يحملها  من  معي  �تبعث  قلت:  بها. 
	لخميس بعد 	نصر	{ 	لموظفين، �تبعث معها نّجا#	ً يرّكبها في 

	لقاعة على 	لنحو 	لذ� 0تصّو#9؟ قاx: نعم.
�كا� يقوc على �5	#] 	لعدx سامي بك 	لعظم 	لذ� سبق 
�كر9، �هو من 0صدقا� 0بي �خالي محب 	لدين 	لخطيب. �كا� 
#ئيس �يو	� 	لو5	#] #شد� بك 	لحكيم، �هو 0يضًا من جماعة 
محب 	لدين، من 	لسابقين Pلى محا#بة 	لتتريك �تنبيه 	لعرD من 
غفلتهم. �كالهما (على بعد ما بيني �بينهما في 	لسّن �	لمنزلة) 
كا� صديقًا لي �كا� يعطف علّي �يحبني، �كل هؤال� �0ستا�نا 
محمد كر� علي (�هو 0سّن منهم) كّلهم من تالميذ 	لشيخ طاهر 
فو	فقا  0صنع   �0 0#يد  بما  فخّبرتهما  Pليهما  فذهبت  	لجز	ئر�. 
عليه، فقلت: Pنني 0#يد 0� 0نقل كّل ما في غر{ 	لُكّتاP Dلى هذ9 
>	لقاعة<(١)، 0نقل 	لمكاتب �0نقل 	لخز	ئن �	أل�#	^، �0خا{ 0� 

______________________
0ما  	لسيل فخّلفها نظيفة مستوية،  بين جبلين مّر عليها   �#0 hلقا	  (١)

>	لقاعة< فلم يعرفها 	لعرD بهذ	 	لمعنى �لكن ال ينكر�نها.
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يأتي �	حٌد منهم فيّدعي َفْقَد شي� ما كا� في غرفته، فأ#جو 0� 
	لنقل بإشر	فه  	لو5	#] يكو� هذ	  ُيرَسل معي موظف تعتمد عليه 

�بنظر9 �بعلمه.
�	نصر{  	لخميس   cيو كا�  فلما  سنفعل.  نعم،  قاال: 
في  بت  �ُ#كِّ  Dألخشا	 ��صَلت  	لمحكمة  في  بقيت  	لموظفو� 
فيكّلمو�  فيه  يقفو�  للمر	جعين  مكانًا  0مامها  �تركت  	لقاعة، 

	لموظفين �يعطونهم �يأخذ�� منهم �ال يدخلو� عليهم.
�كنت قد طلبت Pلى 	لفّر	شين 	لمجي� عد	 �	حد	ً منهم، 
Pليه  به �ال 0طمئّن  0ثق  0كن  لم  	لذ�  	لممتا5  	لقاضي  هو فر	  
جا�  	لمحكمة.  في  	لفاسدين  	لعاملين  جملة  من  كا�  �	لذ� 
	لفّر	شا� 	لباقيا� في 	لموعد 	لذ� ضربته لهما بعد صال] 	لجمعة 
5يو	#  	ختا#هم  َحّمالين  هيأنا  قد  �كّنا  	لو5	#]،   Dمند� �جا� 
بك، 	لمحاسب، فجعلنا نفتح 	لغر{ غرفة غرفة �ننقل ما فيها 
 Dمند� بحضو#  �	أل�#	^،  �	لخز	ئن  �	لكر	سي  	لمكاتب  من 
	لو5	#] �بحضو#� 0نا، Pلى 	لمكا� 	لمخّصص لكل �	حد منهم 
	لجمعة حّتى  عشّية  كانت  فما  	لحاجز.   �	#� 	لكبر�  	لقاعة  في 
كا� كل شي� قد تّم �0مست 	لغر{ خالية ما فيها شي�، �	جتمع 
�يو	� 	لمحكمة كله في هذ9 	لقاعة 	لكبير] جد	ً 	لتي �سَعت هذ	 

كله، �بقي #بعها للناM 	لمر	جعين يدخلو� Pليه �يقفو� فيه.
*   *   *

	لسبت في مو	عيدهم (�كنت قد   cيو 	لموظفو�  فلما جا� 
�ُجّن  قيامتهم  �قامت  �لك،   	�0# 	لمحكمة)  Pلى  مبّكر	ً  سبقتهم 
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معترضين،  محتّجين  	لديو	�  #ئيس  َيقُدمهم(١)  �0قبلو	  جنونهم 
فقلت لهم: هذ	 ما 0قّرته 	لو5	#]، فمن شا� منكم 0� ينتقل Pلى محّله 
	لجديد فأهًال �سهًال، �من 0بى فليذهب Pلى 	لو5	#] فليشُك Pليها.

تفيدهم  �ال  	حتجا~  ينفعهم  �ال  لهم  حيلة  ال  0نهم   	�0#
شكو�، فقبلو	 ُمكَرهين باألمر 	لذ� �قع.

ثم جعلت لكل معاملة من 	لمعامال 	إل�	#ية ُمّد] معلومة 
ُتسلَّم بعدها صو# قر	#	تها Pلى 0صحابها. فمعاملة 	لز�	~ �حصر 
0#بع  بعد  Pلى 0صحابها  فُتسّلم صو#ها  يومها،  في  ُتنَجز  	إل#� 
�عشرين ساعة على 	ألكثر، �معامال 	لوصايا جعلت لها مد] 
مناسبة، �0علنت للناM 0ّ� َمن تأّخَر له معاملة عن هذ	 	ألمد 

	لذ� حّد�ُته فلير	جعني.
في  	لز�	~  عقو�  ُتعَقد   �0 قانونًا  به   rلمسمو	 من  �كا� 
	لمناx5 بطلب من 0صحابها، �كانت 	ألجر] 	لمقر#] للكاتب (�0 
لير	 سو#ية فقط �	لسيا#]  	لعقد هي خمس  	لمأ���) إلجر	� 
تنقله Pلى �	# 	لمتعاقدين �تعيد9 منها. �0علنت للناM 0� من �فع 
0كثر من �لك يكو� قد خالف 	لقانو� �ُيعتبر عمله #شو] ُيعاَقب 
فاعله عقوبة 	لر	شي، �كنت 0بعث من ِقَبلي ناسًا يحضر�� 	لعقد 

�يتشّممو� 	ألخبا# �يعرفو� كم ُ�فع للكاتب.
�كا� 0كثر 	لناM ُيجِزلو� 	لعطا� لمن يعقد 	لعقد في هذ9 

______________________
(١) يقاx َقِدcَ َيْقَدcُ (على �5� َعِلَم) P� جا�، �َقَدcَ َيْقُدc (على �5� 0ََكَل) 

�P	 تقّدc 	لقوcَ �مشى 0مامهم.
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	لمناسبا، حّتى P� 0حد ُقضا] قصر 	لعدx طلب كاتبًا بمو	فقة 
 فدعو 	لخبر  �بلغني  لير]!  مئة  له  فدفع  	بنته  عقد  ليعقد  مني 
 	لكاتب �0نذ#ته بأ� يأخذ خمسًا منها �0� يرّ� له 	لباقي، �هد�
 Dلُكّتا	فصا#  ،xلعد	#] 	لى �5P 9لى مثل �لك برفع 0مرP من يعو�
# جا�kني به في  �P	 0ُكِرهو	 على 0خذ شي� يزيد عن 	لحّد 	لمقرَّ

	ليوc 	لثاني خوفًا من 	لعقوبة.
في  تكو�  كالتي  0#قامًا   	لمعامال  Dألصحا �جعلت 
0عطيه #قم �	حد،  �0ًال  قّدc معاملته  (	لبنو�)، فمن  	لمصا#{ 
	لمحكمة  ختم  عليه  مقّو�   ^#� على  مطبوعًا  بيد9  	لرقم  يأخذ 
 	لمعامال تسير  بأ�  	لديو	�   �0نذ# بالمعاملة،  مثيله  �ُيربط 
لو	حد من عاّمة  0#بعة -مثًال-  فإ�	 كا� #قم   ،cأل#قا	 �فق هذ9 
	لناM �#قم خمسة لوكيل �5	#] 	لعدx �0 لقاٍ� من كبا# 	لُقضا] 
فقّدمه 	لكاتب (	لديو	�) على 	لرقم 	لذ� قبله �0قعت عليه 	لجز	� 
	لقانوني. �كنت 0نزx في 	لنها# فأ�خل بين 	لناh�0 ،M 	لعمامة 
في غرفتي فأعو� بثياD كالتي يلبسها جمهو# 	لناM فال ينتبه 0حٌد 
لمست مخالفة عملت على  فإ�  يتعر{ علّي، ��#0،  Pلّي �ال 

عقوبة 	لمخالف.
�	حد]  بعصا  جميعًا   Mُلنا	 �سيق  	لمحكمة،  0مر  فانتظم 
يستطيع  بل ال  	لكبير �	لصغير،  �	لفقير �ال  	لغنّي  بين  تفّر^  ال 
ير	عيه على   �0 �0 جا� 0خو9  قريبه   �0 �P	 جا� صديقه  	لموظف 

.Mلنا	 Dحسا
 rإلصال	كله عال~ مؤّقت ال يكا� يأتي منه  	هذ �ثم #0يت 0
	لمنشو�، فعملت على Pبد	x َمن في 	لديو	� �	حد	ً بعد �	حد. 
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جّر  
لك  من  �بتغي  ال  �بأنني  بإخالصي،  ��ًال  �هللا  ��عانني 
منفعة لنفسي �ال .-, مضّر* عنها، ��هللا يعلم 
لك مني. بل "! 
منفعتي �لدنيوية كانت في "-ضا, �لنا8 ��الستكثا- من �ألصدقا, 
نفسي.  مصلحة   A.-� �نني  لو  �لمعترضة،  �أللسنة   Aسكا"�
مني،  �يستمعو!  بي  يثقو!   *-�Dلو� في  َمن  فجعل  �هللا  ��عانني 
ال ألنني قاKٍ، فالُقضا* كثير�! ��لمناHD بين �لموظفين مر�عا* 
�معتَبر*، لكن لصالA شخصية كالتي كانت بين �بي �خالي �بين 
 Oلعظم �-شد��لعدH، �هما سامي  *-�D� لقائَمين على��لرجلين 
�لجابي،  -��لموظف �لقديم �لرجل �لطيب Dيو Wلحكيم، �مساعد�
 Xإلصال�-حم �هللا �لثالثة. �أل! كل من كا! ينشد �لحّق �يبتغي 
�-* �علم بما صنعت كا! مؤّيد�ً لي �معا�نًا Dلو��-* �خا-_ Dلو�في 

على ما �-يد.

ما مّر �قت طويل حّتى تبّدH موظفو �لديو�! جميعًا، 
هب 
من كا! منهم على �ياd عزيز �فندO -حمة �هللا عليه �حّل محلهم 
 ً�غيرهم، منهم من َسُهل علّي �مر نقله �منهم من تبّين �! له جذ�-
 Wهذ  Hطو�  !� �لغريب � �قتالعها.  يصعب   K-أل� في  ممتّد* 
�لذO كا! "ليه  !��ً �تشّعبًا كا! لرئيس �لديو.��لجذ�- ��كثرها �متد
 Oلذ� (i��لفّر) !
�مر �لمحكمة كله، �ألصغر عامل فيها �هو �آل

!Dلممتا��لقاضي  mكا! على با

 dيرفع �يضع �يقّد (mسمه �بو محجو��) i��لفر �كا! هذ
�يؤّخر، �يستطيع �! يصنع في �لمحكمة ما ال يقد- على صنعه 
�لقاضي  غرفة  يستعمل  كا!  "نه  حّتى  �لمساعدين،  من  مساعد 
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 (	لملّفا  	لمصّنفا 0#	ئكها  فو#	�  �	لشر	�،  للبيع  	لممتا5 
	لفا#غة) يبيعها بضعف ثمنها في 	لسو^ �	لطو	بع يبيعها بأكثر من 
قيمتها، �يعّلق ثيابه في 	لمكا� 	لمخّصص لتعليق جّبة 	لقاضي، 
�0 0� هذ	 	لفر	  	لصغير كا� حاكمًا بأمر9 في 	لمحكمة! �لقد 
�جد في 	قتالعه مشّقة 0كثر من 	لمشّقة 	لتي �جدتها في نقل 

	لموظفين جميعًا.

*   *   *
	لمحكمة  في  	لعاملين  أل�   rإلصال	 سبيل  	آل�  �ضح 
�يمشو�  �يطيعونها  	لحّق  كلمة  يستمعو�  جماعة  جا�  تبّدلو	، 

عليها.

��قعُت في 50مة 0كبر حين منعت مختا#� 	ألحيا� (	لمختا# 
	لعمد] باصطالr مصر �	لسعو�ية) من �خوx 	لمحكمة Pّال  هو 
بوكالة #سمية من  كانو	 �كال�   �0 لهم قضية شخصية  كانت   	�P
0صحاD 	لقضية، �منعت معّقبي 	أل�#	^. �عندنا في 	لشاc مهنة 
 xلمعّقب، لهم مكاتب �عندهم ُعّما	كأنها معتَر{ بها �هي مهنة 
يسّخر�نهم �يسّير�نهم Pلى 	لمحاكم. �0نا 0علم 0� في هذ	 تسهيًال 
لمتابعة  يّتسع �قته �ال جهد9  	لناM من ال  	لناM أل� من  على 
	لمعامال بنفسه في 	لد�	ئر، �لكن هؤال� يأتي منهم شّر 0كبر؛ 
فهم يأخذ�� من 	لناM 0كثر مّما يستحقو�، �#بما 	تفق 	لو	حد 
منهم مع 	لموظف 	لمنحر{ على صاحب 	لمعاملة �0 مع خصمه 
	لذ� يشكو9... �كل شي� في 	لدنيا يغلب ضر#9 على نفعه ُيصا# 
Pلى منعه، فالخمر �	لميسر فيهما Pثم كبير �منافع للناP� Mثمهما 
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ما. 0كبر من نفعهما، �لذلك ُحرِّ

كانو	  �ال  قليلة  فئة  ليسو	  �	لمعّقبو�  	لمختا#��  �هؤال� 
فجمعو	  �0عو	نًا،  �معا#{  لهم ألصدقا�   �P� 	لحيلة،  ضعا{ 
 ،D	ألحز	علّي  	بأصدقائهم �معا#فهم �حّزبو 	ستعانو	جموعهم �
حّتى Pنهم #فعو	 شكو� Pلى #ئيس 	لجمهو#ية! فأحالها على �5ير 
 D	ثم لم يطالبني 0حٌد بجو ،D	لجو	لّي إلعطا� P صلت�� xلعد	
�لم 0#سل 0نا هذ	 	لجو	D �بقَيت عند� Pلى 	آل�، �هي 0مامي 
�مشق  0حيا�  في  	لُعَمد)   �0) �	لمختا#ين  	ألئمة   c0ختا �عليها 

كلها.

�غاية ما في 	ألمر 0� 	لو5	#] سأَلتني سؤ	ًال غير #سمي عن 
ُحّجتي،  �بّينت  عند�  ما  لهم  فشرحت  	لشكو�،  هذ9  حقيقة 
فسكتو	 �سكّت. ما �0#� هل سكتو	 	قتناعًا بها c0 لغير �لك. 	هللا 

0علم.

*   *   *
�حد�  فيها  بقيُت  فلما  ثالثة،  ُقضا]  	لمحكمة  في  كا� 
عملت على نقل 0خي 	لشيخ مرشد عابدين Pليها. �	لشيخ مرشد 
هو 0خو شيخنا 	لطبيب 	لفقيه 	لمفتي 	لشيخ 0بي 	ليسر عابدين، 
عّمه  كا�  	لذ�  عابدين،  	لخير  0بو  	لشيخ   cلشا	 مفتي  �0بوهما 
صاحب 	لحاشية 	لمشهو#]. �قد خَلفني 	لشيخ مرشد في 	لنبك 
ثم في ��ما، ثم جا� معي Pلى �مشق، فاتفقنا على 0� نقوc �حدنا 
(0نا �	لشيخ مرشد) باألعماx 	إل�	#ية (�0 	لديو	نية) �بالقضا�؛ 
 xلشيخ عا�	لصّبا¦ �0خذ هو قاعة 	لشيخ صبحي 	0نا قاعة  فأخذ
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منهج  على  	تفقنا   �0 بعد  	إل�	#ية   xألعما	 �	قتسمنا  	لعلو	ني، 
	لعمل �على ُخّطة 	لسير. 

كانت 	لغاية �	حد]، �لكن كالָד مّنا يختا# 	لطريق 	لموصل 
Pلى   D0قر 0نا كنت  نفسه؛  يو	فق سرعة خطو9 �طبيعة  بما  Pليها 
	للين  Pلى   D0قر 0حيانًا، �هو  	لعنف  Pلى  بل  	لصر	حة �	لشّد]، 

�Pلى 	للطف. 0ضرD لكم مثاًال:
يريد 0�  	لشيشكلي #حمه 	هللا ضابط كبير  جا�نا على عهد 
يتزّ�~ 	مر0] من �مشق، فلما نظر في �0#	قه تبّين لي 0نه ��5#، 
فحا�لت 0� 0صرفه بما 0قد# عليه من 	للطف �	للين �هو ُيِصّر، ثم 
#فع صوته �قاx: نحن نفد� 	لوطن بأ#�	حنا �ند	فع عنه بحياتنا، 
 	�P :للمجاملة فقلت له xال؟ فلم يبَق مجا c0 �فهل نحن مسلمو
لم ُتْمَح هذ9 	لكلمة من �0#	قك �لم ُيكَتب مكانها كلمة >مسلم< 

فال 0ستطيع 0� 0عتبر� مسلمًا �0� 5ُ0ّ�جك بها.
قذفتها في �جهه قذفة �	حد]. Pلى متى 0صبر؟ فلم يكن منه 
Pّال 0� ستر غضبه بالضحك، �قديمًا قالو	: >شّر 	لبلية ما ُيضِحك<. 
قاx: �لكن 	لقاضي 	لشيخ مرشد يقوx غير �لك. فتنّبهت Pلى 0نها 
Pحد� ِهناته �0نه يريد 0� يهرD من هذ	 	لمأ5^ فرماني 0نا فيه، 
 �P للرجل:  �قلت  	لملعب.  في  يكو�  كما  Pليه  ُكَرَته   �ّ#0 فقلت 
	لشيخ مرشد، �هو  	لد#�5 غير مسلمين هو جّد  بأ�   xقا 	لذ� 
	لحاشية  Pليه �هو  	لفتو�  في  ُيرَجع  	لذ�  كتابه  في  عابدين  	بن 
	لمعر�فة. فا�هب Pلى 	لشيخ مرشد �قل له 0� يمحو هذ9 	لكلمة 

من كتاD جّد9 �0 0� يدّبر هو 	ألمر.
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�جئته  ��هبت  قليًال.  �	نتظر  نعم،  قلت:  صحيح؟   :xقا
نة فيها عن 	لد#�5 �0مثالهم من 	لفر^،  بالحاشية �بالكلمة 	لمد�َّ

فذهب Pليه.
فأنا   ،Mلنا	 من  0حٌد   cلكال	 هذ	  من  يغضَب  0ّال  �0#جو 
ال 0حكم على كل من 	نتسب Pلى 	لد#�5 �على كل من ُ�لد في 
نعتقد9  بما  بأنسابنا �لكن يحاسبنا  0سر] �#5ية، فاهللا ال يحاسبنا 
نة في  بقلوبنا �ما نعمله بجو	#حنا، فَمن كا� يعتقد 	لعقائد 	لمد�َّ
غير  يكو�  �0مثالهم  	لد5�#  Pلى  	لمنسوبة  	لمعر�فة  	لفر^  كتب 
فر	ئضه  �مؤّ�يًا  عقائد9  معتقد	ً   cإلسال	 مّتبعًا  كا�  �من  مسلم، 
مجتنبًا محّرماته، �لكن 0با9 �0 جّد9 كا� �#5يًا �0 0نه ُ�لد من 0سر] 
�#5ية فال شي� عليه، �هو 0¨ لنا له ما لنا �عليه ما علينا. �لقد 
كا� 	بن 0بي جهل من 	لمسلمين 	لطّيبين �0بو9 0بو جهل فرعو� 
هذ9 	ألمة. فال ينفع 	لشقيَّ 	لعاصي 	لكافر صالrُ 0بيه �0 جّد9 �ال 

يضّر 	لصالَح 	لتقّي 	لمؤمن ُكفُر 0بيه �0 جّد9.

 �	لذكرياُ 	هللا،  حكم  �لبيا�  �كرياتي  لتسجيل  هنا  �0نا 
د] فلينّبهني  	لمد	ُ# فيها على 	لصد^، فَمن 0مسك علّي كذبة متعمَّ
0ّما  علّي.  له  	لحّق  كا�  عنها  �0#جع  منها  0عتذ#  لم  فإ�  Pليها، 
ُحكم 	هللا فهو ُحّجة على 	لكبير �	لصغير؛ كتاDُ 	هللا �سّنة #سوله 
�	لثابُت 	لُمجَمع عليه من شريعته ُحّجٌة على 	لناM كلهم، �ما في 

.hلشر	ُحّجة على  �كلهم 0حد يكو Mلنا	

*   *   *
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-١٢٥-
بعض ما صنعت في محكمة �مشق

 cلطلب �0يا	0نهيت عهد  �لقضا� �بعد 0	0لي  �كنت قبل 0
	لد#	سة، كنت عاكفًا على كتب 	أل�D �	لتا#يخ، قّلما 0نظر في 
كتاD فقه �0 0صوP xّال P� 	حتجت Pلى مر	جعة مسألة �0 تحقيقها. 
�لكني كنت على �لك 0قر0 في 	ليوc عشرين �0 ثالثين صفحة من 
 �0 للشافعي   >cأل	<  Dكتا  �0 يوسف  >	لخر	~< ألبي   Dكتا مثل 
َرْخسي، ال الستيعاD ما فيه �لكن Pعجابًا بأسلوبه  >	لمبسو�< للسَّ
�	ستئناسًا ببالغة عبا#ته �سالمة لغته. كذلك كانت كتبنا 	أل�لى، 
ثم فسد 	ألسلوD �غلَبت عليه 	لُعجمة �َبُعَد عن 	لسليقة 	لعربية، 
�تفّرh عن �لك 	ألسلوD قر	#	ُ 	لمحاكم ��ثائُقها فمالت Pلى 
	لتطويل 	لذ� ال �	عي له �	لتكر	# 	لممّل، على ما فيها من 	لركاكة 
�	لضعف، حّتى صا# ُيضَرD 	لمثل بها، فَمن #�0 #سالة طويلة 

 عن حّدها قاP :xنها ليست #سالة �لكنها ُحّجة شرعية!�	5

�كانت 	لُحَجج ُتكتب على �#^ سميك �ُتَلّف لفًا تبد� معه 
كأنها قنبلة �0 عصًا غليظة تهّشم M0# قا#ئها! ثم تهّذَبت حو	شيها 
بالحشو  مليئة  بقَيت  �لكْن  �مشق  محكمة  	ستالمي  قبل  قليًال 



٣٦٤

�	لتطويل، فكا� x�0 ما صنعت 0� 	ستحدثت ِصَيغًا جديد] في 
	ختصا#ها،  على  للشر	ئط  جامعة  �	ضحة  مختَصر]  	لوثائق، 
صحيحة 	للغة على �ضوحها، ال تكا� تزيد عن عشر] 0سطر Pلى 

عشرين سطر	ً.

�	ّتبع �لك َمن جا� بعد� �	ستمّر 0كثُر9 حّتى 	آل�، �ال يكا� 
يد#� 0حٌد َمن �ضع هذ	 	ألسلوD 	لجديد Pّال َمن فتح 	لدفاتر 
	لقديمة �قابل 0سلوD 	لوثائق 	لذ� كا� فيها قبلي باألسلوD 	لذ� 

	سُتحد� على عهد� �	ستمّر بعد�.

طالما  شي�  �كر  Pلى  0عو�  	لوثائق  عن   cلكال	 �بمناسبة 
عظيمة  ثر�]  Pلى  0نّبه  �خطبت،  �كتبت   �0عد فيه   0بد0
0خا{ عليها 0� تضيع، �0حسب 0نها قد ضاعت 	آل�؛ تلك هي 
>	لوقفّيا<. عندنا في 	لمحكمة 	لشرعية �قفيا من مئتين �0 من 
مئة �خمسين سنة �0 من مئة سنة، فيها من تا#يخ 	لبلد 	لعمر	ني 
ُ�التها  �ُخطَطه، �من �صف �مشق �حا#	تها �0حيائها، ��كر 
�حّكامها، ��صف ��#ها �مساجدها، ��كر 	لُقر� 	لتابعة لها... 
فيها من �لك شي� كثير لم َيُعد يعرفه مّنا Pّال 	لقليل، ُتستخَر~ منه 
	لشها�	؛  0على  منها  بكل �	حد]   xُتنا عشر�� #سالة جامعية 
# بثمن �ال ُتغني عنه 	لتو	#يخ 	لمطبوعة، أل� فيها  فهي كنز ال ُيقدَّ

ما ال تحتويه هذ9 	لتو	#يخ.

	لحقو^،   Dألصحا شرعية  �0ّلة   	لوقفيا هذ9  كانت 
ُتسّمى في مصر  (	لتي  	لذ#ية  	لزعيم 	أل�قا{  0لغى حسني  فلما 
باأل�قا{ 	ألهلية) �صّفاها ��5ّعها على مستحّقيها من غير �ليل 
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ماّ�ية �َصَفْت  قيمة  لها  تبَق  لم  Pليه �يعتمد عليه،  شرعي يستند 
من  0ستطيع  ما  �بذلت  تضيع   �0 خفُت  لذلك  �	لعلم.  للتا#يخ 
جهد، بلساني �بقلمي، فكتبت Pلى �5	#] 	لمعا#{ �Pلى 	لجامعة 
بها خو{  	الحتفا�  Pلى   Mلنا	 	لعلمي، �ندبت  	لَمْجمع  �Pلى 
ضياعها، فلم ُيصِغ Pلّي 0حد، �0خشى 0� تكو� 	آل� قد ضاعت، 
�حينئذ ال تكفي مو	5نة 	لد�لة لخمس سنين لتعويضها ألنها كنز 

.� ال ُيعوَّ

*   *   *
 x	بأمو 	لمفسد�� �	لطامعو�  منه  باD يدخل  كا� 0عر� 
	لناM هو قضايا 	أليتاc 	لذين ليست لهم 0هلّية 	لدفاh عن 0نفسهم 
عثماني  قانو�  Pّال  عندنا  �ليس  بأمو	لهم.  	لتصّر{  يملكو�  �ال 

قديم مستَمّد في 	ألصل من 	لمذهب 	لحنفي.

	لفقه  	لتي تشتمل عليها كتب   hلشر	لفرعية في 	 �	لمسائل 
 xتبّد� x	ألحو	 xمنها ما هو مبد0 ثابت بالنص ال يؤّثر فيه تحّو
	أل�ضاh، �هذ	 	لذ� تنطبق عليه 	لقاعد] 	لشرعية 	لمعر�فة: >ال 
مجاx لالجتها� مع �#�� 	لنّص<، �قسم هو تطبيق لهذ	 	لمبد0، 
	لقاعد]  عليه  تنطبق  	لذ�  �هذ	  	أل5منة �	ألمكنة،   xبتبّد  xيتبّد

	ألخر�: >ال ُينَكر تبّدx 	ألحكاc بتبّدx 	أل5ما�<.

 Mلنا	 hفيه �0ضا مّر على قانو� 	أليتاc �هر طويل تغيَر
ٍ̂ على حاله، كأنه ثوDٌ ِخيَط للولد 	لصغير على مقاسه،  �هو با
كا� مناسبًا له، ثم كبر 	لولد فضا^ عنه 	لثوD! كا� هذ	 	لقانو� 
	لثمن  �تقسيم  قاصر  	لو#ثة  في  كا�   �P كلها  	لتركة  ببيع  يقضي 
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.cأليتا	لقاصر في صند�^ 	حفظ حّصة �

 �قد �#َ� علّي معاملة x�0 عهد� بالمحكمة لقاصر ما
0بو9 �كانت له ُ�ّكا� بقالة، �0 0نه كا� َسّمانًا في 	لقصاh (في حا#] 
	لنصا#�). فقّومنا 	لدّكاَ� �ما كا� فيها فبلغ 0لفًا �0#بعمئة لير]، 
�هي بحساD تلك 	ألياc مبلغ كبير. �لكن 	لمو#� 	لشهر� للدّكا� 
كا� نحو 0#بعمئة لير]، كسبًا خاصًا. ففّكر: كيف 0بيع 	لدّكا� 
بمو#�ها في ثالثة 0شهر؟ بقر] تحلب لي كل يوc، هل 0بيعها بثمن 

لبنها في ثالثة 0ياc �0 0#بعة؟!

	لذ� كانت لي (�0   cأليتا	لقضية على مجلس 	 �عرضت 
قالو	 (كما  ثم  �#	�هم  فأبد�	  #0يهم،  #ياسته �سألتهم  للقاضي) 
هي 	لعا�]): 	لر�0 ما تر	9. قلت: 0نا علّي 0� 0نّفذ ُحكم 	لقانو� 
	لقاصر، �لو عملت ما  	لظاهر ���يت  �لو خالفت طريق 	لحّق 
ال يعمله عاقل في ماله لو كا� هذ	 	لماx ماله. قالو	: فكيف نصنع 
�P�؟ قلت: هذ	 	لقانو� لم ينزله 	هللا �حيًا من عند9 �لم يأمر به 
#سوله 	لذ� ال ينطق عن 	لهو�، �لكْن �ضعه 0ناMٌ 0#	��	 	لخير 
لّما  	لحق  من   	��	#0 ما  ُيضيع  0نه  ثم ظهر  0يامهم،  في  فحققو9 
تغيَر 	ألياc، �علينا نحن 0� ُنرضي 	هللا �0� نحّقق 	لعدx، �لو 

خالفنا هذ	 	لقانو� 	لبشر�، فما #0يكم؟ قالو	: نحن معك.

لهذ	  مدير	ً  حياته  في  	لميت  0قامه  	لذ�  بالرجل  فجئت 
على  	لقانوني-  	لقاصر  �لّي  -بوصفي  معه   فتعاقد 	لمحل، 
بينه �بين  	لربح مناصفًة  	لمحّل، �0� يكو�   [#	�P 0� يستمّر في 
	آل�  عليه  هو  	لذ�  	لحّد  عن  	لربح  يقّل  0ّال  بشر�  	لقاصر، 
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�0� يتعهد بدفع 	لفر^ من ماله �P	 قّل 	لربح بغير P#	�ته، �0 0� 
ير	جعني لفسخ هذ	 	لعقد 	لذ� بيننا �بينه.

خاضعًا  	إل�	#ية   	لمعامال في  	لقاضي  قر	#  يكن  �لم 
الستئنا{ �ال لتمييز (�0 لنقض)، Pّال 0� يشتكي 0صحاD 	لعالقة 
فتنظر 	لو5	#] في شكو	هم. �لم يتفق -بحمد 	هللا- 0� ُ#فَعت علّي 

.شكو� في مثل هذ9 	لمعامال

هذ	 	لذ� عملُته �حملُت َتبِعَته مخالفًا به نص 	لقانو� صا# 
هو 	لسّنة 	لمتَبعة في مثل هذ9 	لحاx، �مَشت عليه 	لمحكمة حّتى 
Pجر	�  بأنه  0حٌد  يشّك  يُعد  �لم  منها،  �خرجت  تركتها   �0 بعد 

قانوني، مع 0نه في 	ألصل مخالف لهذ	 	لقانو�!

 x	ألحو	 قانو�   hمشر� �ضعت  لّما  0نني  لكم  �سأبّين 
	لشخصية (�0ُ�ِفد بسببه سنة كاملة Pلى �5	#] 	لعدx في مصر، 
شا#كت فيها في جلسا 	للجا� 	لتي تضع 	لقو	نين 	لمستَمّد] من 

	لشرh للمحكمة 	لشرعية) عّدلت كثير	ً من 0حكاc هذ	 	لقانو�.

*   *   *
�من غر	ئب قضايا 	أليتاc 	لتي ُعرضت علّي �0	ئل عهد� 
له  �كا�  ُتوّفي،   cلشا	 علما�  من  جليًال  0ّ� شيخًا  	لمحكمة  في 
 M#ّهو مد� ،rلصال	ثٌة كبيُرهم طالب علم ظاهر9 ظاهر 0هل #�
من مدّ#سي �5	#] 	لمعا#{. �كا� مّما تر� عما#] فيها قبو نصفه 

تحت 	أل#� فوقه ��# 0#ضي، فوقهما ��#	�، 	أل�x �	لثاني.

بكال شدَقيه  0لقاها  مقدمة طويلة   cفقّد 	لمعّلم  جا�ني هذ	 
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يكر9   cلسال	� 	لصال]  عليه   xلرسو	 كا�  �قد  بها.  متفاصحًا 
0فو	ههم   cبالكال يملؤ��  	لذين   �0 	لمتفيقهين،  	لمتشّدقين 
�يدفعونه من شدَقيهم �ال يتكّلمو� كما يتكّلم 	لناM. قاx بعد هذ9 
Pنه يخا{ 0� يأكل حّق 	أليتاc �يريد 0� يخر~ بأ�كس  	لمقّدمة 
	لنصيبين في 	لدنيا، يظلم نفسه لئّال يحمل Pثم ظلم 	لقاصرين، 
0فضَلهما  ر  	لُقصَّ 0عطى  متسا�َيين  قسَمين  	لعما#]  قسم  �لذلك 

(�هو 	لقبو �	لد�# 	أل#ضي) �0خذ هو 	لد�َ#ين 	لُعلوّيين.
	ألمو#،  هذ9   xبأمثا  Mلنا	 0جهُل  لكم-  قلت  -كما  �0نا 
0لهمني �جَه  بضعفي  ُمِقر	ً  Pليه  	ستهديُته �#جعت  لّما  	هللا  �لكن 
	لصو	D �بّصرني، فقلت له: 	كتب ما تقوx ��ّقْع على 0� 	الثنين 
متعا�ال�، �0ّ� خيرهما ما 	خترَته للقاصرين. فكتب �لك بخّطه 
��ّقعه. فلما صا# 	لو#قة بيد� قلت له: 0نا �كيل 	أليتاc، لذلك 
hُ�َ0 لك 	لقسم 	ألغلى 	لذ� هو 	لقبو �	لد�# 	أل#ضي ��خذ 	لقسم 

	ألقّل للقاصرين، �هو 	لد�#	� 	لُعلوّيا�.
	لحا��،  0تذّكر بعد خمس �ثالثين سنة من هذ	   x	50 ال 
ال 50	x 0تصو# �جهه لّما قلت له �لك. لقد #�0 0� 	هللا قد كشف 
 �0 يستطع  	لضر# عليه، �لم  فوقع  باأليتاc ضر	ً   �	#0 �0نه  كيد9 

يقوx شيئًا. �خر~ �قد كا� هو 	لخاسر �كا� 	أليتاc 	لر	بحين.
Pلى  0ُحيَل  قد  	ألقويا�  	أل�كيا�  	لُقضا]  Pخو	ننا  0حد  �كا� 
	لتقاعد (على 	لمعا ) فاختا# مهنة 	لمحاما]، �جا�ني يومًا في 
قضية أليتاc كا� 0بوهم يعمل مخّلصًا جمركيًا في محّطة 	لحجا5، 
�هي 	لتي يبد0 منها 	لخّط 	لحجا�5 في �مشق، �كا� مقّر كبا# 

	لمخّلصين فيها.



٣٦٩

	لتركة   c0قّو  �0 0يتاc، فجا�ني يعر� علّي  	لو#ثة  كا� في 
�0� �خذها كلها لأليتاc �ال h�0 لموّكله شيئًا. فعجبت من �لك 
مقد#ته  �Pلى  	لقديم  �	لقاضي  	لمحامي  هذ	  �كا�  Pلى  �تنّبهت 
�سعة حيلته، ففّكر في 	ألمر فقلت له: يا 0ستا�، P� 	لتركة كلها 
هي هذ9 	لطا�لة �	لكر	سي �	لخز	نة 	لخشبية �	لمكا� 	لمستأَجر 
	لذ� كا� يعمل فيه 	لموّ#�، �0نا 	لوكيل عن 	أليتاh�0 c هذ	 كله 

لك ��خذ 	للوحة فقط 	لتي فيها 	السم �0كتفي بها. لموكِّ

مكاني  ثابت  �0نا  يد	�#ني   r	#� سّر9.  0ني كشفت  فعر{ 
.xلقبو	لى P ضطُّر	حّتى 

 x�0 مصر  Pلى  �هبت  لّما  قلت؟  ما  Pلى  	هتديت  0ين  من 
 �0 سمعت  �لك)  خبر  بكم  مّر  (�قد   ١٩٢٨ سنة  للد#	سة  مّر] 
>عمر  	لمشهو#  	لمصر�  	لتاجر  	سم  	شتر�  قد  >�0#�5يبا�< 
�ُتشتر�،   hُتبا 	ألسما�   �0 قبل  من  نعر{  نكن  �لم  0فند�<. 
فقرنت هذ9 بتلك، �#0يت 0� هذ	 	لمخّلص Pنما كا� يعمل باسمه 
	لتجا#�، �5بائنه مرتبطو� بهذ	 	السم ال بالمكتب 	لذ� كا� يقعد 
يسكنها،  كا�  	لتي  بالغرفة  �ال  بالخز	نة  �ال  بالكر	سي  �ال  Pليه 
فرM0 ماله �P� �ثر�ته كلها في هذ	 	السم، لذلك 0صر# على 
ر. ثم 	نتهينا Pلى نوh من 	لشركة في 	السم  0� يكو� 	السم للُقصَّ
ر، كا� لهم فيها بحمد  بين موّكل 	ألستا� 	لبالغ 	لر	شد �بين 	لُقصَّ

	هللا نصيب 	ألسد.

كنت  �لكنني  	لحيا]،  بشؤ��  	لخبر]  0هل  من  لست  �0نا 
-�	لحمد هللا- �P	 سمعت خبر	ً �0 #0يت حا�ثة 	ستخلصت منها 
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	لِعبر] فاحتفظت بها في �	كرتي. �لقد كنت �هبت من قديم مع 
 c0كثرها أليتا �لى عما#] كاP هللا	لبيطا# #حمه 	لشيخ بهجة 	شيخنا 
هو 	لوصّي عليهم، �قد تعاقد مع مقا�x على 0� ُينهي بنا� هذ9 
	لعما#]، �0 على 0� يكسوها بعد 0� 0قاc هيكلها، فوجد #جًال 
 cلكال	لقلب، حلو 	قاسي  �للسا	لدين، لّين 	� rلصال	من 0ْ�عيا� 
 hلشيخ 0سر	�0 # 	�P لعمل �لكنه	لمعاملة، يقّصر في 	لكنه ُمّر �
عسلها  �لكن  	لمعسولة  بلهجته  له   xقا المه  �كّلما  يد9،  فقّبل 
مشوD بالسّم: يا سيد� 0نت شيخنا، تأمرنا 0مر	ً، هل نستطيع 0� 
 نخالف 0مر�؟ 0نا تلميذ� �خا�مك �#بي سيؤ	خذني P� قّصر
�	لعمل  خدمتهم  في  كلها  طاقتي   x0بذ لذلك   ،cأليتا	 حّق  في 

لهم... �0مثاx هذ	 	لكالc 	لذ� ال يأتي من بعد9 عمل.

 xمقا� 0بوهم   cلّما عرَضت علّي قضية أليتا تذّكر �لك 
صغير]  عما#]   cلأليتا كا�  	لتركة  0حصيت  فلما  بالبنا�،  يشتغل 
 cتماP لم يتّم بناkها، فعر� Pخوتهم 	لكبا# 0� نقّد# نحن نفقا
Pلينا. هنا �كر قّصة  يتّمو9 على حسابهم ثم يسّلمو9  	لبنا� �0� 
مقا�x 	لشيخ بهجة #حمه 	هللا، فقلت لهم: بل نقّوc 	لبنا� �نأخذ9 
 cنقو (cأليتا	ئر] 	�0 �) ً، �نحن	لباقي نقد	لحاضر] �نأخذ 	بحالته 

بإنجاP� 95تمامه.

يعرفو� هذ9 	ألمو#  	لذين  بإخو	ننا  �كا� �لك، �	ستعنت 
	لقا�#  يأخذ�� على �لك 0جر	ً، كالشيخ عبد  �ير	قبو� 	هللا �ال 
 ر في هذ9 �في عشر	 	لُقصَّ 0فا�  	لذ�  	لعاني #حمة 	هللا عليه، 
له   xيجز �0 للقائه-  له 	آل� -�قد �هب  	هللا   xئد 0سأ	فو غيرها 
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�0بعدناهم  	لقاصرين ماًال كثير	ً  ثو	بها. �كا� �لك، فوّفرنا على 
عن 	لغّش 	لذ� كا� يمكن 0� يقعو	 فيه.

*   *   *
في  علّي  	لتي عرضت   cأليتا	 0حصي حو	��  �هبت  �لو 
	لمحكمة لطاx 	لكالc �مّل منه 	لُقّر	�، على 0نني قد نسيت 0كثرها 
0ّال يضيع علّي  	هللا   xتفاصيلها، �0سأ مني  	لعهد �ضاعت  لُبعد 
Pنني عملت �لك 	حتسابًا   x0قو 50ّكي نفسي، �لكن  ثو	بها. �ال 
�#جاَ� ثو	D 	هللا، ما نالني منه Pّال خصوما �عد	�	 مع 	لذين 
هذ9  من  يرجونها  كانو	  منفعة  منهم  ضاعت   �0 	لضر#  0صابهم 

	لقضايا.

�جد قضايا 	أليتاc من 0ثقل َتبِعا 	لقضا�، أل� 	هللا شّد� 
	لوعيد على �كلي 0مو	x 	أليتاc �على ُمؤكليها َمن ال يستحّقها، 

�بّين 0� هؤال� ال يأكلونها �Pنما يأكلو� في بطونهم نا#	ً.

�	لخطر على 	أليتاc ليس 0كثر9 من 	لمحكمة �من موظفيها 
	لمحكمة  موظفو  كا�   �P� 	لوسطا�،  �من  	أل�صيا�  من  �لكن 
-P� لم يخشو	 	هللا- عامًال من عو	مل 	إلفسا�. �	لخطر فيها ليس 
ماليًا فقط بل هو خطر 0خالقي، #0ينا9 في 	لشاc كما #0يته في مصر 
لما 0قمت فيها سنة ١٩٤٧ �طرَفي 	لسنة 	لتي قبلها �	لتي بعدها، 
�كا� عملي فيها متصًال بالمحكمة 	لشرعية �بالمجلس 	لحسبي.

�لك 0� 	لمر	ِجعا في قضايا 	أليتاc ُهّن 	ألمها، �ُهّن في 
حاال كثير] من 	لصبايا 	لجميال �من 	لالتي فقد� 	أل�5	~ بعد 
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0� ُ�قن متعة 	لز�	~، فمن هنا َتقو� 	لنفُس 	ألّما#] بالسو� �ُيفَتح 
للشيطا� باD يدخل منه، P� لم يقف 0ماc 	لنفس �0ماc 	لشيطا� 

Pيما� باهللا قو� �عو� من 	لصالحين على �فع كيد 	لمفسدين.

0بد	ً  تخطو  غير صالحة ال  كانت  �لو  	لمر0]   �0 0علم  �0نا 
مشى   	�P 	لرجل  تتبع  �لكنها  	إلثم،  طريق  في  	أل�لى  	لخطو] 
 بلوغه. لذلك 	ختر لها  قا�ها من �#	ئها �سّهل   �0 Pليه  0مامها 
محَصنًا،  متز�جًا  	لسير]  مستقيم  	لشكيمة  قو�  جديًا  �ّينًا  كاتبًا 

.>cأليتا	فجعلته >مدير 

 xلما	لقديم- ُتعطَّل، �	 �عمًال بالقانو- cأليتا	 x	كانت 0مو�
	لمعطَّل تفنيه 	لنفقا �0 تأكله على 	لمد� 	لطويل 	لزكا] (لذلك 
�	ستثما9#).   xلما	 تشغيل  Pلى  تدفع  0نها  	لزكا]  من حكمة  كا� 
�	لشرh يمنع تعريض ماx 	ليتيم لما فيه 	حتماx 	لخسا#]، �عمل 
	لوصّي �0 	لنائب عن 	ليتيم هو 5يا�] 	لماx ال نقصه، فال يجو5 له 

0� يتاجر به فضًال عن 0� يتبرh به �0 يهبه.

بالربا   cأليتا	  x	0مو ُتقَر�  بأ�  يأ��  	لقديم  	لقانو�  �كا� 
�يستند في �لك Pلى فتو� قديمة من 0حد شيو¨ 	إلسالc. �لقب 
	لموثو^  	لعلما�  كبا#  على  قديمًا  ُيطَلق  كا�   >cإلسال	 >شيخ 
لقب  	لعثمانيو�  فصّير9  تشريف،  لقب  فكا�  �بدينهم  بعلمهم 
توظيف �جعلو	 منصب شيخ 	إلسالc بمثابة �5ير 	لشؤ�� 	لدينية 
	لو#5	�  	ألياc، �كا� يحضر مجلس  	لبلد	� في هذ9  في بعض 
#ئيس   �0) 	ألعظم  	لصد#  بعد   	لتشريفا في  �يأتي  	لعثماني 
كثير�� جد	ً،  	لمنصب  تعاقب على هذ	  مباشر]. �قد  	لو#5	�) 
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منهم َمن كا� عالمًا عامًال مّتقيًا هللا متثّبتًا في �ينه، �منهم من كا� 
موظفًا كبير	ً كسائر كبا# 	لموظفين.

 >Mكلير�P< فيه  �ليس   Dأللقا	 بهذ9  يعتر{  ال   cإلسال	�
كالذ� عند 	لنصا#�. �لو 0فتى شيخ 	إلسالc �0 مفتي 	ألناc في 
ُحكم من 	ألحكاc من غير 	ستنا� Pلى �ليل شرعي �كانت فتو	9 
على شيخ  يرّ�   �0  ٌcغال hستطا	 بل  	لعامة،  0حد  عليه   �ّ# خطأ 
	إلسالc؛ كالذ� ُ#�� 0� 	مر0] #ّ� على عمر بن 	لخطاD (�ما 
Pلى  فرجع عمر  	لمهو#،  يحّد�   �0  �	#0 لّما  َمن عمر؟)  �0#	كم 

#0يها.
	لذ�  	لقانو�  بهذ	   cلشا	 �نحن -بحمد 	هللا- لم نعمل في 
يبيح Pقر	� 0مو	x 	أليتاc بالربا، �P� ُعمل به في 	أل#�� مّد] من 

	لزما�.
فما 	لعمل �P� بأمو	x 	أليتاc، �قد يجتمع فيها مبلغ كبير 
جد	ً #بما تجا�5 	لمليو� �0 	لماليين؟ فّكر في هذ	 لّما �ليت 
0مر 	أليتاc، فاتخذنا �سائل تنفع 	ليتيم �0قمنا 	حتياطا لئّال يقع 
عليه 	لضر#. من �لك 0نني كنت 0شتر� لليتيم 0سُهمًا قوية ُيستبَعد 
	لخسا#]، كأسهم معمل 	إلسمنت في تلك  لها  0� تعر�  جد	ً 
	ألياc �0 	ألسهم 	لتي تكفلها 	لحكومة �تضمن لها حد	ً �0نى من 
	لربح، �0 نشتر� له بها عقا#	ً -بعد 	الستئناM بخبر] 	لخبر	�- 
في مكا� ال تنزx فيه 0ثما� 	لعقا#	، �0شبا9 �لك، خوفًا من 0� 

.cأليتا	تضيع فائدته على  �0� xلما	 	يتعّطل هذ
*   *   *
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-١٢٦-
عقد 	لز�	~ في محكمة �مشق

 cلزحا	 �P	 جا�	 جا� معهما   ،hكل 0سبو �يوما كا� عندنا 
	لنسا�  0حا�يث  من  �خليط   xلرجا	  �0صو	 	لفوضى   �جا�
ما  �	حد]  كل  �تسمع  معًا  جميعًا  يتكّلمن  	لعا�]  في  (�	لنسا� 
 !xألطفا	لصغا# �بكا� 	¨ 	أل�ال� �صر	ألخر�) �ضجيج 	 xتقو
�	نقلب صحن 	لمحكمة 	لمفر�  بالرخاc 	للّماh 	لمز�	� بالو#� 
�	لزهر Pلى ما ال يسّر 	لعين �ال ُيرضي 	لنفس؛ �لك هو يوc عقو� 

	لز�	~.
�0 0كثر من �لك 0حيانًا،  ُنجر� فيه نحو	ً من ثالثين عقد	ً 
	ثنا�: 	لخاطب �	لمخطوبة، �0هله �0هلها،  �يأتي مع كّل عقد 
�0كثرهم معهم �0ال�هم، �#بما جا� مع 	لمر0] قريبتها �0 جا#تها 
	لمحكمة �يتخذ�	 من #kية  لير�	  �0 صديقه،  0بو9  	لرجل  �مع 
صحنها �جماx بنائها فرجة ينّفسو� بها عن قلوبهم، �موضوعًا 

يتحّدثو� به Pلى 0هليهم.
	لمعر�{ في مصر  	لشرعي  	لمأ���   cلم يكن عندنا نظا�
�في 	لمملكة �غيرهما، �Pنما َيعقد 	لعقَد 	لقاضي �0 َمن يأ�� له 
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به. فكا� 	لذ� يتوّال9 فعًال �	حد	ً من 	ثنين: 0حد ُكّتاD 	لمحكمة 
	لمشايخ  بعض   �0 �0حكامه)  	لعقد  بشر��  جاهًال  كا�  (�#بما 
مّمن يختا#هم 	لقاضي، فيخطب خطبة طويلة تخر~ من فمه ميتة 
يقرkها قر	�] تنّوc 	لمستيقظ. �	ألصل في 	لخطبة 0� توقظ 	لنائم 
	لتي  	لخطب  �هذ9  	لعز	ئم،  �تبعث  	لهمم  �تثير  	لقاعد  �تقيم 

!cلمنا	لمن جفا عيوَنه  cأل#^، تأتي بالنو	 �	لعقد ��	في  �تكو

�	لخطبة سّنة �لكنها ليست شرطًا في ِصّحة 	لعقد، فكنا بين 
0مرين كالهما 0قرP Dلى 	لشّر: بين 	ستعجاx 	لكاتب 	لذ� يضيع 
�يضيع  بها�9  ُيذِهب  	لذ�  	لشيخ  �تطويل  	لعقد  شر	ئط  بعض 
فرحته. �كا� 	لناM ينتظر�� حّتى يأتي ��# 	لو	حد منهم، فيمّل 

.cال�5حا	النتظا# �يزيد 	

فلما جئت #ّتبت �0ًال 	لسبق Pلى 	لعقد بالسبق Pلى 	لمجي� 
�#بطت  0#قامًا   	لمعامال  D0صحا �0عطيت  	لمحكمة،  Pلى 
ثم  حلقتين)،  من  �لك  بيا�  سبق  (كما  مثلها  0#قامًا  بالمعاملة 
�ال  تطويل  فيه  ليس  	لذ�  	ألصلي  	لشرعي  	لعقد  Pلى   عمد
تعقيد �ليس فيه >طقوM< كالتي توجد عند 	ألمم 	ألخر�، �ليس 
�0مر9  0بيض  منديًال  	لعاقد  0خذ  من  0حيانًا  في مصر  نر	9  ما  فيه 
بالمنديل، حّتى  باليدين �يغّطي يديهما  يتماسكا  بأ�  	لمتعاقَدين 
صا# 	لناM يظّنو� �ضع هذ	 	لمنديل 	ألبيض من شر�� 	لعقد، 

�ما هو من شر�طه �ال 0صل له في 	لشرh 0بد	ً.

عقد 	لز�	~ في 	إلسالc 0سهل عقد عرفه 	لناM من 	لقديم 
للخاطب:  �#ضاها  بحضو#ها  	لبنت  �لّي   xقا فإ�	  	آل�،  Pلى 
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 �0 ًال  (معجَّ كذ	  مقد	9#  مهر  على  لتي)  موكِّ  �0) بنتي  5ّ�جُتك 
ًال)، �قاx له 	لخاطب: قبلت، �شهد على �لك شاهد	�...  مؤجَّ

فقد صا# 	مر0ته.
هذ	 هو 	لعقد في 	إلسالc؛ ال ُيشتَر� فيه �P� 	لقاضي �ال 
حضو# مند�D عنه، �لكن �لك من 	ألمو# 	لتنظيمية 	لتي تركها 
	لُمرَسلة< 	لتي  	لشرh للحاكم 	لمسلم، فهي من باD >	لمصالح 
لم يأمر 	لشرh بها �لم ينَه عنها، فإ� �جدنا 	لمصلحة فيها �0مر 

.hالّتبا	جب 	لمسلم بها صا# 0مر9 �	لحاكم 	
 	�P لبنت	لقاضي 	يزّ�~  �يقتضي 0 cلشا	لتنظيم في 	 	هذ�
0كمَلت 	لسابعة عشر] من عمرها �	لشا�P Dّ	 0كمل 	لثامنة عشر] 
من عمر9. �ليس معنى هذ	 0ّ� �5	~ َمن كا� ��� هذ9 	لسّن باطل 
شرعًا، �لكن 	لحاكم #�0 في �لك مصلحة فأمر 	لناM به فوجب 
	ّتباعه، فمن خالف 0مر9 لم يبطل �5	جه �لكن �0قعنا عليه عقوبة 

مناسبة لمخالفته 0مر 	لحاكم.
 �0 عشر]  	لخامسة  Pكماله  بعد  	لبلو¦  	لمر	هق  	ّ�عى  فإ�	 
	لمر	ِهقة بعد Pكمالها 	لثالثة عشر] �طلَبت �5	جها يأ�� به 	لقاضي 
 �P� ،جسَميهما xحتما	هما �	تبّين له بمشاهدتهما صد^ �عو 	�P

كا� 	لولّي هو 	ألD �0 	لجّد 	شُتِرطت مو	فقته على �لك.
فكّنا نشاهد 	لبنت 	لصغير] بعد 	لتثّبت من شخصها، تكشف 
عن �جهها. �كشف 	لمر0] عن �جهها للشها�] لها �0 عليها جائز 
بهذ	  	لفتنة   hقو� تمنع  	لتي   	الحتياطا تتَخذ   �0 على  شرعًا، 
	لكشف. �كنت في 0حو	x كثير] 0كتفي برkيتها بحجابها �P	 كانت 
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كا�   �P� �جهها،  عن  تكشف  بأ�  �مرها   �0 غير  من  متحّجبة 
	لوجه في 	ألصل ليس عو#] متَفقًا عليها �يجو5 كشفه في بعض 
 �0 للمر0]  فتنة  نشأ عن كشفه  فإ�	  	لبصر،  	لمذ	هب، مع غّض 

عليها �جب ستر9 عند عاّمة 	لعلما�.
0نها  منها  طريفة.  حو	��   Dلبا	 هذ	  في  لي  �قعت  �قد 
جا� مّر] معاملٌة 	لبنت فيها في 	لثالثة عشر] من عمرها، فبينت 
لمشاهدتها  �لّيها  مع  بد من حضو#ها  0نه ال  	أل�#	^   cقّد لمن 
قبل 	إل�� بعقد �5	جها. فلما كا� 	ليوc 	لتالي جا�ني #جل طويل 
عظيم 	لَخلق عريض كأنه من بقايا قوc عا� �0 من ساللة 	لعماليق، 
قّدc نفسه Pلّي على 0نه 0بو 	لبنت، ثم جا� برُجل مثله كأنه صو#] 
عنه فقاx: هذ	 عّم 	لبنت، ثم جا� ثالث كأنه نسخة منهما ال يقّل 
في طوله �عرضه عنهما �قاx: هذ	 خاx 	لبنت، ثم جا� 	مر0] 
متحّجبة، لوال 0نها في حجابها �0نها 	مر0] �ُهم #جاx لقلت Pنها 

صو#] عنهم �نسخة منهم.
بنت في مثل جّثة 	ألc متحّجبة   0مها. ثم جا� قاx: هذ9 
كأمها، قاx: هذ9 	لبنت. فقلت بعد 0� #0يت 0باها �0مها �خالها 
�عّمها، �تيقنت 0� 	هللا 0عطاهم بسطة في 	لجسم �0 0نهم 0سر] 
من 	لِفَيلة، قلت لهم: قد �	فقت على Pجر	� 	لعقد �هذ	 توقيعي 

على 	أل�#	^.

بنت ثال� عشر] سنة 0طوx مني �0عر�! �ُ#Dّ بنِت ثال� 
كتفها،  Pلى  #0سها  يصل  لم  جنبها  Pلى  �قَفت   	�P غيرها  عشر] 
ُيسِرعو�  	لذين  ُيخطئ  لذلك  بالسّن �حد9؛   ��P 	لعبر]  فليَست 
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	لصال]  عليه  	هللا   xسو#  ~	�5 عن  فهم  �ال  علم  بال  فيتكّلمو� 
0نصف �عدx، عن  َمن  �هو سيد  	لبشر  0فضل  �هو   ،cلسال	�

�5	جه بالسيد] عائشة �هي بنت تسع سنين!

تكو�   �0 يمكن  0ال  جسدها؟  شاهد�	  هل  #�0ها؟  هل 
0بوها  يكن  لم  �لو  	آل� حديثها؟  0حّدثكم  	لتي  	لبنت  مثل هذ9 

(0بو بكر ~) �ال 0مها مثل �	لَد� هذ9 	لبنت 	لتي 0تكلم عنها.

*   *   *
0#جعت 	لعقد Pلى �ضعه 	ألصلي في 	لشرh، فبدًال من 0� 
يز�حم 	لناM في صحن 	لمحكمة لينتظر�	 َ��#هم في عقد 	لز�	~ 
جعلت 	لعقد يتّم في عشر �قائق: 0تحّقق �0ًال من ِ#ضا 	لبنت، فإ� 
لمحت ما يدx على 0نها ُمكَرهة على 	لز�	~ �0 #0يت فا#قًا كبير	ً 
في 	لسّن بينها �بين خاطبها، �0 لمست من 0بيها قسو] عليها في 
مالمحه �0 في نظر	ته فهمت منها 0نه ُيجبِرها على ما ال تريد... �0 
0نني كنت 0ستعين بفر	سة 	لمؤمن، فإ�	 	#تبت في 	ألمر 0خذتها 
جنبًا �سألتها بعد 0� طَْمأنتها 0� ما تقوله لي يبقى سر	ً بيني �بينها: 

هل هي #	ضية عن هذ	 	لز�	~ �0 0نها قد 0ُكرهت عليه Pكر	هًا؟

فإ�	 فهمت 0نها غير #	ضية ِ#ضًا قلبيًا لم ��� بإجر	� 	لز�	~ 
�	عتللت لذلك بعّلة ال ُتدني 	لشبهة من 	لبنت فيغضب منها 0بوها 
�0 0ّمها، �P� علمت #ضاها #ضًا حقيقيًا ��ّلت 	لقر	ئن �	لظو	هر 
ضا 0جريت 	لعقد في �قائق، فسّميت 	هللا �حمدته من  على هذ	 	لرِّ
غير Pطالة �ال PسهاD، �قلت للو	لد: ُقل للخاطب: �5جتك بنتي 
على مهر معّجله كذ	 �مؤّجله كذ	، فيقوx. �قلت للخاطب: قل: 
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قبلت. فيقوx قبلت، �يسمع �لك 	لشاهد	�، �يوّقع 	لجميع في 
صحيفة 	لعقد من سجّل 	لعقو� �ينصرفو�.

فال تكا� تمضي ثال� ساعا �0 0قّل من 	لنها# حّتى ننجز 
	لعقو� جميعًا، �ينصر{ 	لناM #	ضين مسر�#ين. �لم 0ُحِد� في 
�لك حدثًا �ال جئت بشي� جديد، �لكن #�� 	ألمر Pلى نصابه 
 	لرسميا 	لتكّلف �عن  	لبعيد عن  	لشرعي  Pلى �ضعه  �0عدته 

�عن 	إلطالة 	لتي ال معنى لها.
*   *   *

�لي مع 	آلبا� حو	�� منها ما هو طريف؛ �لك 0نني كنت 
خالx �اليتي 	لقضا� 0ُلقي محاضر	 في 	لثانويا 0سّد بها خلل 
 	لر	تب �0ُكِمل نقصه، �ُكلِّفت 0حيانًا بالتد#يس في بعض ثانويا
 Dّشا M#ّيد �لمبد0 �ال 0سّو¦ 0	 	فق على هذ	لست �0� .	لبنا
في  بنا شاّبا، فضًال عن 0� تدّ#M 	مر0ٌ] (كما حد� 0خير	ً 
	لعر	^ �0ًال، ثم في 	لشاc �مصر) 0� تدّ#M فتا] طُّالبًا شبابًا. ِكال 
	ألمرين ممنوh شرعًا �عقًال، �لكني مع �لك �ّ#ست مّد] قصير] 

.في �	# 	لمعّلما
�لم يكن في هيئة 	لتد#يس من 	لرجاx غير� �غير شيخنا 
	لشيخ بهجة 	لبيطا#، فكنا نعتزx 	لنسا� �نقعد على حد]، �كانت 
 M#�� يتغّطين في �#سي c	لزP من غير ضغط مّنا �ال 	لطالبا
مّر]   فجا�  .(D#باإليشا) بالخما#  شعو#هن  يستر�  	لشيخ، 
Pحد� 	لمدّ#سا تسألني �تسأx شيخنا 	لشيخ بهجة -#حمة 	هللا 
عليه- عن مسألة شرعية، �كانت كاشفة 	لوجه، �0ظّن 0� كشفها ال 
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يؤّ�� Pلى فتنة بها �ال عليها! �لستم تعرفونها ليكو� كالمي عنها 
 ،xلجما	هللا 0يسر حّظ من 	مر0] لم يؤتِها 	ً بها، 	غيبة لها �0 تشهير

�	هللا يخلق ما يشا� �يختا#.
�كر هذ9 	لقّصة أل� هذ9 	لمدّ#سة جا�تني في 	لمحكمة 
�معها شاDّ 0صغر منها، جميل 	لصو#] مكتمل 	لشباD، يريد 0� 
يعقد عليها عقد	ً شرعيًا. فكّلفتها 0� تأتي بأبيها، قالت: Pنه ممتنع 

عن 	لمو	فقة على هذ	 	لز�	~.
له سبب مشر�h كا�  لم يكن   	�P 	لولّي  �هذ	 	المتناh من 
َعْضًال، �	لعضل ممنوh شرعًا. �في مثل هذ9 	لحاx يدعو 	لقاضي 
	لولّي فيسأله عن سبب 	متناعه عن 	لمو	فقة، فدعو به فلم ُيبِد 
�ال  معه  تسكن  ال  	لبنت   �P كالمه   xخال xقا� مشر�عًا،  سببًا 

تعطيه شيئًا من مرّتبها.
فقلت: هل 0نت محتا~ لهذ	 	لر	تب؟ قاx: ال، بحمد 	هللا، 
�لكن يجب عليها 0� تعطيني شيئًا ألنني 0بوها. قلت: �P	 كانت 
ال تسكن عند� فأين تسكن؟ قاx: غضب 	هللا عليها، Pنها تسكن 
مع هذ	 	لشاDّ في �	# 	ستأجَرتها لها �له! قلت: �كيف سكّت 
له  ُتِحّل  قر	بة  تربطه  قريبًا  لها �ال  معها �ليس �5جًا  عن سكنا9 
مساكنتها؟ قاx: لقد عَصت 0مر� �لم 0قد# عليها. قلت: فلما�	 
�P� ال تو	فق على �5	جها به؟ �P	 كنت قد #ضيت مرَغمًا على 0� 

تقيم معه بالحر	c 0فال ترضى 0� تقيم معه بالحالx؟ قاx: ال.
فكّلمته ��عظته فلم يستمع مني. �كا� عند� في 	لمحكمة 
	لمحكمة،  في  يال5مونني  	لعلم  طلبة  �من  	لعلما�  من  جماعة 
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لم   	�P 	لز�جين  بين  كالتحكيم  منها،  ينتفعو�   xبأعما 0كّلفهم 
يكن في 0هلهما من يصلح للتحكيم، �تقدير 	لنفقا، �	لبحث 
�	لتحقيق عن بعض 	ألمو# 	لتي تحتا~ Pلى تحقيق. �لم يكونو	 
لهؤال�  0نا  0قّر9#  ما  Pّال  0مو	لهم  من  شيئًا  	لمر	جعين   ��k5َير

	لمشايخ �طلبة 	لعلم ضمن حد�� 	لشرh �	لقانو�.
 rقناعه، فأصّر على موقفه �لم يتزحزP 	فوّكلتهم به ليحا�لو
عنه. �تبّين لي �لهم 0� مقصد9 كّله 0� يمنع �5	~ 	لبنت ليستأثر 
هو بر	تبها �0 ليضع يد9 على قسط منه، فهو يخا{ 0� يأتي 	لز�~ 
فينا5عه فيما يأمله �يطمع فيه. عند �لك 	ستعملت حّقي فز�جُتهما 
بالوالية 	لعاّمة بعد 0� تبّين 0� 	لولّي 	لخاّ¡ عاضل لها. �P� كانت 

	لقاعد] 	لشرعية 0ّ� >	لوالية 	لخاّصة 0قو� من 	لوالية 	لعاّمة<.
يد  Pلى  كامًال  	لمهر  يصل   �0 على  �	ئمًا  0حر¡  �كنت 
	لز�جة فال يغلبها عليه 0بوها كما يفعل كثير من 	آلبا�، يحسبو� 
0� 	لبنت نعجة يبيعونها �يقبضو� ثمنها، �منهم من يقوx: "بنتي 
0مرها  مالكًا  فيها �لست  0خانا، لست حر	ً  يا  فيها"! ال  �0نا حّر 
�ليست بضاعة تبيعها �تشتريها، �لكن 	لشرh جعل لها شخصية 
حقوقية كاملة، �جعل لها �P	 كانت بالغة #	شد] 0� تتصر{ هي 
بمهرها. فالمهر لها �حدها ال ألبيها �0مها �ال لخالها �ال لعّمها.

*   *   *
 ^	#�0  c ُتقدَّ  �0 سو#ية  في  للز�	~  	إل�	#�   cلنظا	 �كا� 
	لمحّلة  �عرفا�  	لعمد])   �0) 	لمختا#  من  شها�]  هي  معّينة، 
للتثّبت  	لشها�]  	لز�	~. �هذ9  يمنع مانع شرعي من هذ	  بأنه ال 
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�لالطمئنا� �ليست شرطًا في صّحة 	لز�	~، فإ� تّم 	لز�	~ من 
عندنا  ُترَبط  	لتي  	أل�#	^  �من  فيه.  شّك  ال  شرعيًا  كا�  غيرها 
قة من قيد نفوM 	لطرفين �0حو	لهما  بمعاملة 	لز�	~ صو#] مصدَّ
	لمدنية، أل� سجّل 	ألحو	x 	لمدنية في 	لشاc لكل #جل �لكل 
� فيها تا#يخ 	لوال�] �تا#يخ 	لز�	~ �	لطال^  	مر0] صفحة فيه، يد�َّ
�	أل�ال�، �يتبّين منها P� كا� للز�~ 0#بع �5جا �جا� يخطب 

	لخامسة مثًال.

�من هذ9 	أل�#	^ شها�] من طبيب يختا#9 	لطرفا� بخلّوهما 
من 	ألمر	� 	لتي تسر� من 0حدهما Pلى 	آلخر �0 تنتقل بالو#	ثة 
فيها  شّك   	�P 	لشها�]  هذ9  من  	لتثّبت  �للقاضي  	أل�ال�،  Pلى 

بمعرفة طبيب يختا9#.

في  	لطويل  عملي   xخال �	لتتّبع  باالستقر	�   �جد �قد 
يتو#عو�  	لضمائر منهم، ال   Dألطّبا�، حّتى 0صحا	 �0 	لقضا� 
من 0� يعطو	 شها�] بخلّو 	لز�جين من 	ألمر	� من غير فحص 
لهما. فكنت �P	 شككت 0سأx 	لمخطوبة: هل #	جعِت 	لطبيب؟ 
فتقوx: نعم. فأسألها عن 	سمه فأجدها تحفظه 0حيانًا �تنسا9 �0 
ال تعرفه حينًا. فإ� عرَفته قلت لها: 0ين عيا�ته؟ �من 0خذ� Pليها؟ 

�ما صفته؟

0عطا9   	�P 	لطّبي  	لتقرير   Dكله ألكشف كذ 	عن هذ x0سأ
0عطو	  0نهم  ثبت  	ألطّبا�  	لطبيب �5#	ً. �لقد 0حلت جماعة من 
تقرير	ً بسالمة 	لخاطب �	لمخطوبة من 	ألمر	� من غير فحص 
	لجز	�  �نالو	  	لعاّمة  	لنيابة  Pلى  0حلُتهم  Pليهما،  نظر   �0 لهما 
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	لقانوني. ثم 	تفقت مع طبيب كبير من �صحا� 	لوجد	�، كا� 
�ستا$	ً لنا في مكتب عنبر، هو 	لدكتو, جو+* 	لكيا) 	لذ& مّر $كر# 
في هذ# 	لذكريا9 لّما $هب يكمل +,	سته في لو4	� مع �ستا$نا 
	آلخر 	لدكتو, يحيى 	لشّماA Bمع شيخ 	ألطّبا= 	لدكتو, حسني سبح 
,ئيس مجمع 	للغة 	لعربية في +مشق 	آل�... 	تفقت مع 	لدكتو, 
	لكيا) �� يفحص َمن �حيُله Sليه من 	لُخّطا� �A 	لمخطوبا9 من 
غير �� يأخذ منهم شيئًا، تبّرB بذلك ,حمة 	هللا عليه تبّرعًا، 	بتغا= 

لثو	� 	هللا Aلكشف 	لكذ� 	لذ& $ّمه 	هللا Aلعن فاعليه.

فاستقا_ بذلك 	ألمر، Aصا, 	ألطّبا= يترّ++�A قبل �� يمنحو	 
	لتقرير 	لطبي بسالمة 	لخاطب A	لمخطوبة من 	ألمر	`، Aتحّقق 

بذلك غر` َمن Aضع هذ	 	لقانو�.

Aقد يقو) قائل: هذ# بدعة لم يعرفها 	لسلف Aلم يشترطها 
 dالحتيا	 ��A ،fلعال	لوقاية خير من 	بنا عليها هو �� 	جوA .=لفقها	
من 	لوقوB في 	لشّر خير من +فعه بعد 	لوقوB فيه، ��A من 	ألمر	` 
	للقا=  Aبعد  	لعقد  Sتما_  بعد   gلطال	 تطلب   �� للمر�*   hيسّو ما 
	لزAجي، فتنهد_ بذلك �سر* Aيتشّر+ �عضاiها. �فليس خير	ً من 

هذ	 �� نتد	,m 	ألمر قبل Aقوعه؟

ثم �S هذ	 من با� 	لمصالح 	لمرَسلة؛ �& �� هذ	 	لفحص 
	لطّبي لم يأمر به 	لشرA Bلم ينَه عنه، فإ$	 تحّقَقت 	لمصلحة فيه 
�Aمر 	لحاكم 	لمسلم به صا, �مر# A	جبًا شرعيًا. Aفرg ما بينه Aبين 
	لو	جب 	لشرعي 	ألصلي �� ما �Aجبه 	هللا يبقى A	جبًا في كل 4ما� 
Aمكا�، Aهذ	 	لذ& يأمر به 	لحاكم من 	لمصالح 	لمرَسلة يكو� 
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 xَلرسو	 	َهللا �0طيعو	 	جبًا مؤّقتًا، ��ليله قوله تعالى: {�0طيعو	�
��0لي 	ألمِر منكم}.

جملة 0طيعو	 	هللا جملة مستقّلة، �جملة 0طيعو	 	لرسوx جملة 
مستقّلة، �شبه جملة �0لي 	ألمر منكم معطوفة عليهما ال ُتفهم Pّال 
(كأ�  مّنا  يكن  لم   	�P 	ألمر  �لّي   �0 على  �لك   ّxفد بذكرهما؛ 
يكو� كافر	ً غالبًا على بلدنا �0 يكو� في 	ألصل مّنا �لكنه 	عتقد 
عقيد] �0 فعل فعًال يجعله مرتد	ً عن �يننا خا#جًا من جماعتنا) فال 
طاعة له �ال للكافر علينا. �P� كا� �لّي 	ألمر مّنا �لكنه يأمرنا بما 
يخالف كتاD #بنا �سّنة نبّينا فال نطيعه فيما خالفهما، أل� 	لقاعد] 

	لعاّمة عندنا 0نه >ال طاعَة لمخلو^ في معصية 	لخالق<.

*   *   *
0حد   #	� في   �0 	لمحكمة  في  تجر�  	لز�	~  عقو�  كانت 
	لمتعاقَدين، �	الختيا# لهما، فمن #0	� Pجر	� 	لعقد في 	لمحكمة 
لم يكّلفه شيئًا، �كا� يستنفد منه �قتًا طويًال �يحّمله عنا� شديد	ً 
باالنتظا# �بالزحاc (فوّفق 	هللا -�له 	لحمد- فقضيت على هذ	 كله 
�جعلت 	لعقد سريعًا سهًال)، �من شا� عْقد عقِد9 في 	لد	# �0َفْدنا 
معه 0حد 	لُكّتاD 	لذين يعرفو� طرفًا من 0حكاc 	لفقه �يحيطو� 
	للطف �	لذ�^ فال  	لز�	~ �0#كانه، �يكونو� من 0هل  بشر�� 

ُيثِقلو� على 0صحاD 	لعقد.

0ما ُخطبة 	لعقد فكا� يتوّالها في 	لشاc من 	لقديم جماعة 
من علما� 	لبلد ��جهائه. لّما ُكّنا صغا#	ً كا� يخطب في 	لعقو� 
معد����،  جماعة   Mلنا	 من   مئا فيها  يجتمع  	لتي  	لكبير] 
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�0كر منهم شيخنا 	لشيخ بهجة 	لبيطا# �	لزعيم 	لوطني 5كي بك 
 	لخطيب �	ألستا� 	لخطيب 	لشيخ جو�] 	لما#�يني، فلما كبر
	لناP Mليهم فصر 0خطب مع هؤال�، �P� لم تكن  0نا ضّمني 
ِسّني من 0سنانهم �ال َقْد#� من 0قد	#هم �ال علمي مماثًال علمهم. 
ثم جا� بعد� بقليل 	ألستا� 0حمد مظهر 	لعظمة #حمة 	هللا عليه، 
	ألستا�  بعضها  في  �يخطب   	لحفال بعض  في  يخطب  فكا� 
محمد بن كماx 	لخطيب 5ميله �صديقه �#فيقه في �P	#] جمعية 
	لتمّد� 	إلسالمي �تحرير مجلتها، ثم نبغ 	لخطيب 	لبليغ 	لمصقع 

	ألستا� عصاc 	لعطا#، ثم جا� جماعة لست 0حصيهم 	آل�.

�طنّي،   �0 �0بي  نا�ٍ  كأنها  	لكبير]  	لز�	~   حفال كانت 
ُتلقى فيها 	لخطب 	لوطنية 	الجتماعية 	لعلمية �يعلو منبَرها 0كابر 
	لقوc، �لست منهم، �لكنني خطبت في عشر	 منها. �0كر منها 
	الجتماh 	لضخم يوc َعْقد 0خينا في 	هللا 	لخطيب 	لبليغ 	لمجاهد 
	لذ� 	حتمل مرضه في سبيل 	هللا 	لشيخ 	لدكتو# مصطفى 	لسباعي 
#حمه 	هللا، �يوc �5	~ 0خي ��لد� 	ألستا� 	لعالم 	لشيخ 	لدكتو# 
	لدين  فخر  	لشيخ  �صديقي  0خي   ~	�5  cيو� 	لصبا¦،  محمد 
	لحسني، �هو حفيد 	لشيخ بد# 	لدين 	لذ� كّنا نسميه 	لمحّد� 

	ألكبر �	لذ� طالما كتبت عنه في هذ9 	لذكريا �في غيرها.
Pحد�  ألنها  بها  0حّد�  طريفة  قّصة  يومئذ  لي  �قَعت 
بد#  	لشيخ  	لمحّد� 	ألكبر   cلشا	 	لذكريا: �كر جّد9 شيخ 
	لدين 	لحسني، �قلت 0نه لم ُير5َ^ تالميذ يحملو� علمه �ينقلو� 
بالمكا9#...  ُحّفت  جّنة  كا�  فكأنه  عنه،  	لمعرفة  من  	لكنز  هذ	 
�0مثاx هذ	 	لكالc. فلما 	نتهى 	الحتفاx قالو	 لي: P� 	لشيخ #فيق 
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!Dلبا	لسباعي يترّصد� عند 	
	لشيخ  تالميذ  0خلص  من  �ّين  فاضل  #جل  #فيق  �	لشيخ 
�مشق  جامعة  من  	لطّب  شها�]  يحمل  طبيبًا  �كا�  	لدين،  بد# 
ّي معًا،  �لم يما#سه، �كا� جسيمًا �سيمًا عرُ� كّفه كعر� كفَّ
فقلت: P� خرجت 0مسك بعنقي. فهربت �	ختفيت في 	لد	# حّتى 
يؤ�� 0حد	ً، �كا�  ما كا�  	هللا  0نه #حمه  	نصر{! مع  قد  قالو	 
	لمنكر،  �ينهى عن  بالمعر�{  �يأمر  لهم  �ينصح   Mلنا	 ُيحّب 
منهم  �هو  	لشيخ  تالميذ  عن  تكلمت  لما  0نني  Pلّي  ُخّيل  �لكن 

غضب مني.
�من حفال 	لز�	~ 	لكبير] 	لتي �0كرها �خطبت فيها خطبة 
	بن 0ستا�نا  يوc �5	~ �لدنا قيس  Pنها كانت موفَّقة،   Mلنا	  xقا
	لَعر�ضي  	لّلغوّ�  	لعالم  	لتنوخي، 	أل�يب  	لدين  ِعّز  0بي قيس 
لخلد  	لنابغين  من  على عد�   h ِّ5�ُ لو  ما  	لمز	يا  من  	لذ� جمع 
�قد  بهجة،  	لشيخ  مع  �	ئمًا  كا�  	لدين  عّز  	ألستا�  به �كرهم. 
لزمُتهما مّد] طويلة �	ستفد منهما. �	ألستا� عّز 	لدين 	لتنوخي 
سّباقًا  كا�  فقد  �0به،  �#	سة  �من  عنه  	لكتابة  من  ُيعَط حقه  لم 
Pلى 0مو# كثير]؛ من �لك ما تر�نه 	آل� �0 ما #0يتمو9 قبل قليل 
في 	لر	ئي (	لتلفزيو�)، هذ	 	لبرنامج 	لذ� يصّو# حيا] 	لطلبة في 
من  ترجمه   Dكتا من  مقتَبس  هو  عنو	نه)،  نسيت  (�قد  Pيطاليا 
قديم 	ألستا� 	لتنوخي، كتاD لم P #َ0لى 	آل� كتابًا 0جو� منه في 
�صف حيا] 	لطّالD �مشكالتهم، �0فر	حهم �0تر	حهم �صالتهم 
	ألستا�  ترجمه  	لطفل<.  >قلب   Dكتا هو  �بأهليهم،  بأساتذتهم 
	لتنوخي #حمة 	هللا عليه من قديم �طُبع في جز0ين كبيَرين، �لكن 
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لغته 0على من 0� تصل Pليها 0فهاc 	لتالميذ، �كنت قد 	ستأ�نته في 
0� 0سّهل عبا#ته �0� 0كتب قصصه بأسلوD 0قرP Dليهم �0سهل 
عليهم، فأ�� لي، ثم توّفا9 	هللا �ضُعَفت ِهّمتي عن 	لعمل. فلو 
�#ثة  يستأ�نو�  للتالميذ  	لكتابة  ُيحِسنو�  	لذين  	أل�با�  0حد   �0
ليقّدمو	  بأسلوD سهل قريب،  	لتنوخي �ُيعيد�� كتابته  	ألستا� 

بذلك للتالميذ 0كبر هدية فكرية.

*   *   *
يغفر   �0 	هللا   x0سأ�) �مشق  في محكمة  0صنع  كنت  �مّما 
�حسن  نّيتي  لسالمة   ،0خطأ كنت   �P عملي  في  	لخطأ  لي 
مقصد�): كنت �P	 جا�تني 	مر0] تّدعي 	لز�جية �كنت 0علم 0نها 
	لشهو� �لم  	لمّدعى عليه على غير �5	~ تساهلت مع  تقيم مع 

0ناقشهم على عا�تي في مناقشة 0مثالهم، �0ثبّت �5جيتها.

�كّنا ُنثبت 	لز�	~ بالتصا�^ بين 	لرجل �	لمر0]، فإ�	 جا� 
#جل �قاP x� هذ9 	لمر0] هي �5جتي، �صا�َقته على �لك، 0ثبتنا 

	لز�جية بينهما على 	لمذهب 	لحنفي.

�كنت 0تساهل بذلك �0شّجع عليه ليعلم كّل َمن يجرk على 
مساكنة 	مر0] بالحر	c 0نها سترتبط به بربا� ال يستطيع فّكه، لذلك 
كّنا ُنثبت 	لز�جية بالشها�] على 0� 	لرجل �	لمر0] كانا يسكنا� معًا 
في �	# �	حد] �كا� يدخل عليها كما يدخل 	لرجل على �5جته 
	لرجل من عند �5جته. �لم نكن  �يخر~ من عندها كما يخر~ 
نخالف 	لشرh في �لك، أل� 	لشها�] في 	ألصل ال تكو� Pّال عن 
عيا� �عن ِحّس، فال يجو5 للمر� 0� يشهد على شي� مّما ير� 
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�0 يسمع Pّال �P	 #�9 بعينه �0 سمعه بأُ�نه، Pّال 	لشها�] على 	لز�	~ 
بها  ُيشهد   �0 	لفقها�، فيجو5  	لوقف �على مسائل عّدها  �على 

على 	لتسامع.

عليه  	هللا   xسو# بنت  فاطمة   �0 تشهد��  �0نتم  0شهد  0نا 
	لصال] �	لسالc �على �له كانت �5جة لعلّي بن 0بي طالب ~، 
�ما حضرنا عقدهما �ال سمعنا 	إليجاD �	لقبوx، فالشها�] على 
	لز�	~ بالتساُمع شها�] شرعية مسموعة. لم �ِ في �لك بشي� 
في  حّقي  �تر�  	لز�	~  هذ	   Pثبا في  تساهلي  �لكن  جديد، 
مناقشة 	لشهو� كنت 0#يد به 0� h�#0 	لُفّسا^ عن 0� يساكن #جل 

	مر0] ال تحّل له بغير عقد شرعي.

لّما 	نتشر هذ	 بين 	لناM في 	لسنو	 	لتي بقيت فيها قاضيًا 
في �مشق 0قلع كثير منهم عن هذ	 	ألمر 	لقبيح، �صا#�	 يخافو� 
0� يشهد على 0حدهم َمن ير	9 �هو �	خل على 	لمر0] �خا#~ من 

عندها، فتثبت بذلك �5جيته لها.

مجلس  في  �0نا  مّر]  جا�تني  0نها  	لحو	��  طريف  �من 
	لحكم 	مر0] معها �0ال�، تّدعي 0نها �5جة للرجل 	لو	قف موقف 
	لمّدعى عليه �0� هؤال� �0ال�9، �هو ُينِكر �لك. فكلفتها 	لبّينة 
لها،  يشهد��  شهو�  �ال  	لز�	~  تثبت   ^	#�0 معها  يكن  فلم 
	لدين،  قليل  يبد�-  	لرجل -كما  	ليمين، �كا�  �طلبت تحليفه 
فحلف 	ليمين. فلما هممت بإعال� 	لحكم برفض �عو	ها بكت، 
مع  بتعمل  بابا  يا  "هيك  صغيرهم:   rصا� معها  	أل�ال�  فبكى 
بتبكي؟"...  ماما  ليش  "يا  بابا  	آلخر��:  	أل�ال�   xقا� ماما؟"، 
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فر0يت 	لتأثر على �جه 	لرجل.

فاغتنمت هذ9 	للحظة ��عظته �عظًا مؤّثر	ً خر~ من قلبي 
فوقع في قلبه، فاعتر{ بأنها �5جته �0� هؤال� �0ال�9، �	ستغفر 
 Dبا  �P له:  قلت  يفعل؟  ما�	  �سألني:   Dلكا�	 	ليمين  من  	هللا 
 (cلند	قد ظهر عليك �) كنت قد ندمت حقًا 	فإ� ،rلتوبة مفتو	
فانِو �	عِزc من 	آل� 0ّال تعو� Pلى مثلها، �0حسن معاملة 	مر0تك 

.��0ال��، �0كثِر من 	لحسنا فإ� 	لحسنا ُيذِهْبَن 	لسيئا

 D# هللا  �	لحمد  متر	ضين،  متصافين  جميعًا  �خرجو	 
	لعالمين.

*   *   *



٣٩١

-١٢٧-
�لحيا� �أل�بية قبل نصف قر� (١)

 ��  ١٧ �إلثنين  يو�  �لصا�#  >�لرسالة<  عد�  في  كتبت 
�مشق<،  في  �أل�بية  >�لحيا�  عنو�نها:  مقالة   ١٣٥٤ سنة  �لقعد� 
Gصفتها فيها Gصفًا موَجز�ً شامًال، فكتب عبد �لوها8 �ألمين في 
>�لرسالة< (عد� �لخامس عشر من �� �لحّجة ١٣٥٤) مقالة عن 
Gفي  عليها.  Gتعليقًا  مقالتي  على  تعقيبًا  بغد��  في  �أل�بية  �لحيا� 
عد� �لسابع من �لمحّر� سنة ١٣٥٥ كتب حيد# موسى عن �لحيا� 
�أل�بية في �لسو���، Gفي عد� �لر�بع عشر من �لمحّر� كتب سامي 
�لشقيقي عن �لحيا� �أل�بية في لبنا�، Gفي عد� �لو�حد �Gلعشرين 
من �لمحّر� كتب �ألستا� عبد �لمجيد شبكشي عن �لحيا� �أل�بية 
�لسا�U من صفر كتب �ألستا� محمد  �لحجاG ،Vفي عد�  في 
عد�  Gفي  فلسطين،  في  �أل�بية  �لحيا�  عن  �لنبهاني  �لدين  تقي 
عن  جلو�  بن  �لمجيد  عبد  محمد  كتب  صفر  من  عشر  �لثالث 
كتب  من صفر  �لعشرين  عد�  Gفي  �لمغر8،  في  �أل�بية  �لحيا� 
 ،Vألنصا#� عن �لحيا� �أل�بية في �لحجا� UGألستا� عبد �لقد�
Gفي عد� �لر�بع من #بيع �ألZG كتب جريس �لقسوU عن �لحيا� 
�أل�بية في شرقي �أل#��، Gفي عد� �لخامس �Gلعشرين من #بيع 
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�ألZG ُنشر[ مقالة في �لرسالة \يضًا عن �لحيا� �أل�بية في �لمغر8 
�ألقصى لألستا� b .c. (G\ظنه �ألستا� عبد �هللا كنو�)، Gفي عد� 
�لعاشر من #بيع �لثاني سنة ١٣٥٥ كتب محمد �لحليو� عن �لحيا� 

�أل�بية في تونس.

يقصر  �لذ�  منها   ،Uلنا�  fكحظو fلها حظو �Gلمقاال[ 
 iكهذ ،iيبعد \ثرG iعمر Zمنها ما يطوG ،ال يكو� له \ثرG iعمر
�لمقالة �لتي كتبتها عن �لحيا� �أل�بية في �مشق؛ قّيض �هللا لها َمن 
�لتي يجيl منها صو#� ُمجَملة  �لتعليقا[ كّلها،   iعّلق عليها هذ

للحيا� �أل�بية في �لبال� �لعربية قبل نصف قر�.

Gمجموعة  >�لرسالة<.  في  ُنشر[  كلها  �لمقاال[   iهذ
سنة  من   ZGأل�  lلجز� تنقص  فيما  تنقص  \ملكها  �لتي  >�لرسالة< 
�لمقاال[. GحاGلت   iفيه هذ ُنشر[  �لذ�   lلجز� ١٩٣٦، Gهو 
في  برنامجي   oلمخر فذكرُته  علّي،  �لك  فتعّذ#  qليها  \صل   �\
�لر�ئي Gلد� �لسيد عبد �هللا #U�G، فأ#سل لي شابًا �كيًا طالبًا في 
 ،U�G# �هو �بن \خيه عصاG ،vلقر� �في جامعة \ �قسم �إلعال
ليساعدني على جمعها. فلما \علمُته \نها في >�لرسالة< صنع \كثر 
\تمّنى، فصّو#ها لي جميعًا Gجاlني  \#تقب Gما كنت  مّما كنت 
بها، Gكتب في #\U كّل مقالة تا#يخ نشرها في �لرسالة. فله Gلعّمه 

�لشكر.

*   *   *
 Zال يّتسع لها مجاG ،لمقاال[ كلها� iنا هنا ال \نقل هذ\G
فيها   lجا ما  \هّم  qلى  \شير  Gلكن  �لجريد�،  في  �لذكريا[   iهذ
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�لبال�   iهذ في  �أل�8   Zعلى حا  cالطال� يريد  َمن  منه  ليستفيد 
�لعربية قبل خمسين سنة.

كا� مّما قلت في مقالتي:

ال شّك \� >�لرسالة< بسمّوها عن �لفكر� �إلقليمية �لضيقة، 
 cالجتما� qلى  �Gعوتها  جميعًا،  �لعربية   lألبنا \بو�َبها  Gفتحها 
�لعقيد�، �Gلفضيلة في �ألخال�G ،zلوحد� في  �لتوحيد في  على 
�لسياسة، �Gلصّحة في �للغة، �GلجماZ في �ألسلو�G ،8لتجديد 
لِما  �لعربية  �لصحافة  تا#يخ  كبير في  \ثر  لها  في �أل�8، سيكو� 
ُكبريا[  قبل  من  تعرفها  لم  �لتي  �لحسنة  �لسّنة   iهذ من  سّنت 
مجّال[ مصر qّال قليًال، Gبما بلغته من �لجما�G Zإلتقا� في �لشكل 
لِما  �لعربي  �أل�8  تا#يخ  في  كبير  \ثر  لها  Gسيكو�   .cلموضو�G
Gضعت لأل�8 من منهج مستقيم، Gما \حَيت من �ألسلو8 �لبليغ، 
Gما قبَست من #�Gئع �آل��8 �ألجنبية، Gسيكو� لها \ثر كبير في 
�لتا#يخ �لعربي �لعاّ� بما �َعت qليه من �لوحد� �لعربية، Gما نشَر[ 
من \مجا� �لسلف، Gما Gضَعت في نفوU �لناشئة من ُقّر�ئها من 

�لعمل للجامعة �لعربية �لو�سعة ال لإلقليمية �لضّيقة.

Gال شّك \� >�لرسالة< �ليو� لألقطا# �لعربية كّلها ال لمصر 
Gللقصائد  للمقاال[  \بو�بها  >�لرسالة<  تفتح  فكما  Gحدها؛ 
Gغيرهما،   zلعر��G �لشا�   lبا�\ qليها  بها  يبعث  �لتي  �Gلبحو� 
فلتفتح \بو�بها للفصوZ �لنقدية �Gلبحو� �لمستفيضة عن �لحركة 
�أل�بية في هذi �لبال�، Gلو كانت قاسية شديد� على �لنفوG ،Uلو 

كشفت عن حقائق يحّب بعض �لناU \ّال ينكشف عنها �لستا#.
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 zلعر��G مصر   lبا�\ يظل   �\ �أل�8  مصلحة  من  Gليس 
جاهلين مدv �لحركة �أل�بية في �لشا� Gمغتّرين بها، Gليس من 
�لمصلحة \� يبقى \�باl �لشا� Gمصر جاهلين مدv �لحركة �أل�بية 
في �لعر�z، بل يجب \� يصف \�باl كّل قطر من �ألقطا# �لحياَ� 
�أل�بية في قطرهم، Gمبلغ قّوتها \G ضعفها، Gسبب تقّدمها \G ِعّلة 
لنتعاGَ� جميعًا على  \�l�Gها G\مر�ضها،  ُيحّللو�   �\G ،قصو#ها

عالجها Gمد��Gتها Gتقويتها Gشّد \V#ها.

 ...oلعال�G ��Gلى �لمد�q lشي o\حو �لحيا� �أل�بية في �لشا�G
�q كا� في �لشا� حيا� \�بية لها Gجو� Gلها �ثا# يستطيع �لناقد \� 
فال  �لحيا�،   iهذ Gجو�  في  \شّك  G\نا  عنها.  Gيتحد�  يصفها 
\ستطيع \� \جز� بوجو�ها ألني ال \#v عالمة من عالما[ �لحيا� 
 lال \ستطيع \� \نفيها أل� في �مشق \�باG ،بها�\G مشق� lفي \�با
�لناU جميعًا- عاصمة  معرGفين، Gأل� �مشق -كما يعلم  كبا#�ً 

من عو�صم �لبيا� �لعربي.

عهد  منذ  �مشق  في  �أل�بي  �لتا#يخ  \عر�  #جعت  Gلقد 
�أل�بية  �آلثا#  G\نظر   (١٩٣٦ سنة  qلى   �\) �ليو�  qلى   Zالحتال�
\جد  فال  �لسنين،   iهذ في  �مشق   lبا�\ \خرجها  �لتي  �لخالصة 
�أل�بية< G>�لميز��< �G#Gيَتي >سيد  >�لر�بطة  �ستثنيت مجّلَتي   ��q
قريش< G>عمر بن �لخطا8< لمعر�G �أل#نا�G �Gكتاَبي >�لمتنّبي< 
G>�لجاحظ< لشفيق جبر� (�qG كا� هذ�� �لكتابا� نمطًا جديد�ً 
غير  لكنه  فتحًا  ُيَعّد  صدG#هما  Gيكا�   ،lأل�با� عن  �لكتابة  من 
�ستثنيت   ��q بك...  َمْرَ��  لخليل  �أل�8<  >\ئمة  G#سائل  كامل) 
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هذi �لكتب Gكتاَبين �خَرين \G ثالثة قد \كو� نسيتها، ال \جد \ثر�ً 
�لشا�<  قيمة. Gهناb كتب محمد بك كر� علي: >ُخطَط  له  \�بيًا 
G>�إلسال� �Gلحضا#�< Gغيرها، Gلكنها ليست من �لكتب �أل�بية 
 �qG ،Zلمقا� cنما هي كتب تا#يخ ال تدخل في موضوqG لخالصة�
كا� كتابه >غر�ئب �لغر8< نمطًا عاليًا من كتب �لرحال[، Gكا� 
\سلو8 �ألستا� كر� علي ال سيما في >\مر�l �لبيا�< \سلوبًا فريد�ً 
في �لترّسل، Gلقد كتبت عنه حين صدi#G صا�قًا غير مبالغ: qنني 
كنت \تخّطى عبا#� عبد �لحميد �لكاتب �لذ� يكتب عنه كر� علي 

ألقر\ عبا#� كر� علي!

على \� هذi �لكتب �لتي �ستثنيتها ليست في �#جة �Gحد� 
من حيث قيمتها �أل�بية، فبينما نعّد >سيد قريش< عمًال فّنيًا كبير�ً 
(على ما فيها من ضعف �لعقد� �لر�Gئية، Gتشابه �لمناظر، Gتكر�# 
نعّد #سائل  \جمل صفحاتها)  �لنصر�نية على  �ألGصا�، Gغلبة 
لطّال8  موضوعة  مد#سية  كتبًا  بك  مر��  لخليل  �أل�8  \ئمة 
�لبكالو#يا، ال تبلغ \� ُتَعّد في �لد#�سة �أل�بية �لقوية �لتي تستند 
qلى طريقة في �لبحث معرGفة Gتكشف عن نو��ٍ مجهولة من حيا� 
�أل�يب �لذ� تبحث عنه Gمن \�به. ثم �q هذi �لكتب ��q قيَست 
بمدينة كدمشق في ُمّد� طويلة كهذi �لُمّد� ال تعدG \� تكو� \ثر�ً 

ضئيًال ال يدZّ على حيا�.

فّنين من  Gهذ� �ألثر -على ما فيه من ضعف- ينحصر في 
فنو� �أل�8 هما: �لقّصة �لتا#يخية �Gلد#�سة �لتحليلية. \ّما سائر 
�Gلر�Gية  �لصغير�،  �لتمثيلية، �Gألقصوصة  كالقّصة  فنو� �أل�8 
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�Gلتأّمال[  �أل�بية،  �Gلذكريا[  �لوصفية،  �Gلصو#�  �لطويلة، 
فنو� �أل�8  �لبليغة، Gغيرها من  �لفلسفية �Gلشعرية، �Gلخطب 

فال نكا� نجد أل�باl �مشق فيها \ثر�ً ُيذَكر.

ألجل �لك لم \ُقل qّ� في �مشق حيا� \�بية أل� ما نجدi فيها 
ليس بالحيا� Gال يصّو# �لحيا�، Gلم \نِف هذi �لحيا� أل� في �مشق 
\�باl ُينتِجو� \G يستطيعو� \� ينتجو�. qGنما \قوZ بأ� \�باl �مشق 
كالّسبا[  �لصحيحة، هي  �Gلحيا�  �لكامل  �لمو[  بين  منزلة  في 

�لعميق �Gلنو� �لطويل... 

�مشق Gشعر��ها؟  كّتا8  يصنع  فما  qGّال  قلت):   �\ (qلى 
G\ين هي منتجاتهم �أل�بية؟ Gهل يكفي شاعر�ً \� يقوZ كّل سنتين 
قصيد� �Gحد� تضطّرq iليها �لمناسبا[ �ضطر�#�ً، ثم ال يكو� في 
\ثر من نفسه Gال تصف شيئًا من عو�طفه؟ Gهل يكفي  �لقصيد� 
 Zمقّدمة كتا8 ُيسأ G\ مقالة ُتطَلب منه �لكاتَب \� ينشر كّل عا�
كتابتها؟ بل هل يستطيع \� يملك لساَنه �لشاعُر فال يقوZ شيئًا، 
�ألمة  مصائب  من  بالشعر  �لصخَر  ُينِطق  ما  يو�  كل   vير Gهو 
Gنكباتها، بل من همومه هو Gمتاعبه Gما يشاهدi في حياته في بيته 

Gحياته في عمله؟
قنو�؟   G\ \مل  فيها  \ليس  \لم؟   G\  #Gحياته سر في  \ليس 
Gيبكي  يغّني  فال  �لشاعر  \فيضحك  بكاl؟   G\ فيها ضحك  \ليس 
فال ينو�، Gتهّز قلَبه �لحا�ثا[ فال يقوZ شيئًا؟ \نا ال \ستطيع \� 
\تصّو# شاعر�ً \G كاتبًا ال يكتب Gال َيْنظم Gكّل ما حوله يهيج نفسه 

Gيثير عاطفته!
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 ��qG ،فيه �Gمكانًا ينشر �Gنا يحتّجو� بأنهم ال يجدlبا�\ �q
لم يجد �أل�يب سبيًال qلى �لنشر ضُعَفت ِهّمته �Gنكسر نشاطه Gلم 
يجد حافز�ً qلى �لعمل، أل� َفْقد �لناشر من \كبر �ألسبا8 في هذ� 

�لركو� �أل�بي. 
مجّلة  qّال  \�بية  مجّال[  �مشق  في  فليس  صحيح،  Gهذ� 
صغير� �سمها >�لطليعة< ُيصِد#ها نفر من �لشبا8 �لمثقفين �لذين 
يحملو� \كبر �لشها��[ �لعالية من \كبر �لمعاهد في \G#ّبا، Gلكن 
لها منحى خاصًا ال يرضى عنه �لناU كلهم، G\خّص \هل �لدين 
�ضطُّر  G#بما  مضطربة،  بُخطًى  تمشي  Gهي  منهم،  �Gلمحافظة 
>�لثقافة<  \صحا8  قبل  من  �ضطُّر  كما  qغالقها  qلى  \صحابها 
\�بائنا  كانو� من صفو�  >�لثقافة<  \� \صحا8  qغالقها. على  qلى 

Gمفّكرينا، كخليل مر�� بك Gجميل صليبا Gكاظم �لد�غستاني.
Gال  كبير�  عناية  باأل�8  ُتعنى  ال  �ليومية  �لجر�ئد   �q ثم 
�لتي  �أل�بية  �لصفحا[   iهذ  �qG ��ئمة،  صفحا[  له  تخّصص 
تتزّين بها صدG# بعض جر�ئدنا �ليومية \كثُرها صفحا[ فا#غة، ال 
\ظّن \� \حد�ً من \هل �لذzG �أل�بي يرضى عنها، بل �q \صحا8 

�لجر�ئد �Gلقائمين عليها ال \حسبهم #�ضين بها.
��qG \ّلف �أل�يب كتابًا \G قّصة لم يجد �لناشر، ��qG \نفق 
كثير�ً  \هله  يقر\  بلد  يشتِرها \حد، أل� �مشق  لم  ماله  عليها من 
Gلكنهم ال يشترG !�Gهذi مجّلة >�لرسالة< ال تجد في �مشق \�يبًا 
\G متأّ�بًا qّال �عتر� لك بأنها خير مجّلة \ُخِرَجت للناG U\� �لعاَلم 
\ُنشئت \ZG مطبعة في مصر،  مثلها منذ  لم يعر� مجلة  �لعربي 
Gال تجد \�يبًا \G متأّ�بًا \G طالبًا qّال Gهو ينتظر يو� �لثالثاl ليقر\ 
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كّلها  \عد��ها في �مشق  ُيباc من  كله  >�لرسالة<(١)، Gبعد �لك 
\قّل من خمسمئة عد�! �qG كا� يقر\ كلَّ عد� خمسٌة \G عشر� 

.lمن �لُقّر�
 U#لمد�� �نب  #\يي  في  �لذنب   �\ على  قلت):   �\ (qلى 
�Gلمدّ#سين، ليس �نب �أل�باG lال �نب �لُقّر�l؛ فليس في �لشا� 
يتعّلمه  �لذ�  �لقليل  �لمقد�#  هذ�  qّال  �أل�8   UG#� من  �ليو� 
�لطالب في مقّر# �لبكالو#يا (\� �لشها�� �لثانوية)، Gهذ� �لمقد�# ال 
ُيِحّق حقًا Gال ُيبِطل باطًال، Gال يصنع شيئًا \كثر من تكريه �أل�8 
في  �أل�8  ُشَعب  �لك أل�  \عينهم،  في   iتسويدG �لطّال8  qلى 
صفو� �لبكالو#يا تسير في طريق َعوجاl \بعد ما تكو� عن بّث 
�لمَلكة �أل�بية في نفس �لطالب. Gكيف تكّو� �لمَلكة �أل�بية طائفٌة 
من \خبا# �لشاعر G\شعا#i يستظهرها �لطالب من غير \� يفهمها 
غالبًا، �qG فهمها لم يد#b جمالها Gلم يتلّذ� بها Gلكنه يحتفظ 
بها في �ماغه qلى يو� �المتحا�، فإ�� \G i��ّناZ �لشها�� \هملها، 
 G\ في �آل��8< كاتٌب Uفظّن \� معنى >بكالو#يو #Gخله �لغر� G\

\�يب فهجر �لمطالعة �Gنصر� عنها.
qلى �خر �لمقالة، Gهي طويلة Gفيها نقد لمناهج �أل�8 في 

�لمد�#G Uلمدّ#سيه Gألسلوبهم في �لتد#يس(٢).
*   *   *

______________________
(١) كتبت في >�لرسالة< من قديم \ننا كنا في �لشا� نسّمي �أليا�: �لسبت، 

�ألحد، �إلثنين، �لرسالة...
(٢) �لذ� ُنشر هنا جزl من �لمقالة، Gهي كلها (لَمن شاl \� يقر\ها) في 

كتا8 >ِفَكر Gمباحث< (مجاهد).
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\ّما �لمقالة �لثانية عن �لحيا� �أل�بية في بغد�� فقد بين كاتبها 
\� �لذ� حمله عليها قر�lته مقالتي �لتي \شر[ qليها.

�لصحف  يتصّفح   �\ للقا#�  \تيح  لو  \نه  فيها   Zقا Gمّما 
�Gلمجّال[ قبل عشر سنين (\� في سنة ١٩٢٦) َلما فاته \� يلحظ 
فيها طيف �ليقظة �أل�بية Gهي في مهدها، Gلر\v من كثر� ما ُينَشر 
في �لصحف حينذ�b، من �لشعر على �ألخّص Gمن بقية �لفنو� 
�أل�بية، �qG كانت بصو#� بد�ئية، #Gحًا \�بيًا يبّشر بمستقبل ال 
بأU به. qلى \� قاZ: على \ننا قد خسرنا حّتى تلك �لحركة �لبد�ئية 
�لبسيطة، Gقد ماتت كّل �لمحاGال[ �لتي كا� �لقصد منها بعث 

�لر�G في �أل�8 �لعر�قي.
qلى \� قا�q :Z طغيا� �لسياسة �Gلصحافة على �أل�8 هو 
�لذ� \q v�ّلى ضعفه. Gقد جرv �لك في �لصحف �ليومية، فإ� 
كّل صحيفة صد#[ في �لعر�z كانت في مبد\ \مرها خالصة لوجه 
�أل�G\ 8 تخّصه بأكبر عناية، فأصبحت كّل �لصحف تقريبًا ال تنشر 
�لقطعة �أل�بية \G �لقطعة �لشعرية qّال في �ألسبوG\ c �ألسبوعين 
مّر�، Gقد كانت جريد� >�لبال�< (Gهي كبرv جر�ئد �لعاصمة) في 
\ZG مبدئها تخّص �أل�8 بثلث صفحاتها يوميًا، Gكانت تستكتب 
سّت  في  تصد#  Gقتئذ  Gكانت  لهم،  Gتنشر   lلشعر��G  lأل�با�
�لثماني فقد  صفحا[ فقط، �Gآل� بعد \� Vيد[ صفحاتها qلى 
تركت �أل�8 مّر� �Gحد�. Gكذلك قّل في �لصحف �لباقية �ليومية 
 zَيستفّز �لنفَس \� �لصحف في �لعر�G مّما يؤلمG .ألسبوعية�G منها
ُينَشر فيها تقريبًا  ال تتكّبد في نشر �أل�8 شيئًا ماّ�يًا، بل كل ما 

\�8 �لتبّرG cليس \�بًا مأجو#�ً.



٤٠٠

ثم بّين \� \كثر ما ُينَشر في بغد�� كتب مد#سية غير مستكملة 
مترَجم  G\كثرها  �لكتب،   iهذ مثل  في  �لمطلوبة   �Gلشر� حّتى 
Z حسب مناهج �لتعليم كّل  Gمقتطَع من �لكتب �لغربية، Gهي تبدَّ
 bفليس هنا :Zفي بعض �ألحيا� في \قّل من �لسنة. ثم قاG ،سنة

��q ال مؤّلف Gال ناشر.

ثم تكّلم عن �لطباعة فقا�G :Zلمطبعة �لعر�قية فقير� qلى حّد 
 bهناG .قبل عشرين سنة �لمطابع  نمط  تز�Z على  ُمْزٍ#، فهي ال 
جريد� يومية كانت ُتطَبع qلى Vمن قريب بمطبعة ُتد�# باليد... qلى 

�خر �لمقالة.

*   *   *
فيها  بّين  �لسو���،  في  �أل�بية  �لحيا�  عن  �لثالثة  �Gلمقالة 
خطو�  Gيتبعه  �لمصر�  �أل�8   l�#G يسير  �لسو���   8�\  �\
خطو�، نظر�ً للجو�# Gلتشابه �ألخال�G zلعا��[ Gغير �لك، qلى 
�لر�قية كالسياسة �ألسبوعية في  \ثر �لصحف �أل�بية  �خرG .iبّين 
�لثغر  Gسّد[  >�لرسالة<  Gظهر[  �ختفت  Gعندما  حياتها،  qّبا� 
تهافتو� عليها Gخطبو� Gُّ�ها، فإ�� \نت تر�ها بأيديهم في �لنو��� 
قر�lتها  صا#[  حّتى  �لتر��،  عربا[  Gفي   ZVلمنا�G �Gلمجالس 

محتمة على كّل \�يب Gمتأ8�ّ.

 ،lلعليا� qلى  ��ئمًا  متطّلع  �لسو��ني  �لشبا8   :Zقا  �\ qلى 
Gهم #غم ضيق Gقتهم Gقّلة مالهم ُيقبِلو� على تنظيم �لمحاضر�[ 
ُتهِمل  لم  �لرياضية  �لنو���  حّتى   ،cلمستطا� قد#  �Gلمناظر�[ 
ُتعنى  Gكذلك  �لرياضية،   �Gلر� بترقية  �شتغالها  بجانب  �أل�8 
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�Gلمصرية.  �لعربية  �لر�Gيا[  فيها  تعر�  تمثيلية  بإقامة حفال[ 
Gيسّرني (يقوZ) كل �لسرG# \� �لقّصة �لسو��نية قد صا# لها شأ� 
في عاَلم �لتمثيل �لسو��ني، Gال \كو� مبالغًا ��q قلت qنها �كتسَحت 
\G كا�[ تكتسح �لر�Gيا[ غير �لوطنية، Gكل هذi �لر�Gيا[ �لبلدية 

موضوعة بفعل �لشعب �لمسّمى بـ(�لدGبيك).

�لر�Gيا[، فمنها   iهذ lبأسما \عّرفك  \� قا�G :Zعني  qلى 
Gقد  �لمصريين   vلد معرGفة  Gهي  Gمحلق<،   oتاجو  cمصر<
 oخر�< #�Gية  ثم  �لمصرية،  �لمجّال[  بعض  في  ملخصها  ُنشر 
سوبا< �G#Gية >فتا� �لمستقبل< �G#Gية >�لبتوG >Zغيرها. Gقد \ُعيَد 
تمثيل هذi �لر�Gيا[ كثير�ً نظر�ً لإلقباZ �لعظيم �لذ� قوبلت به من 

�لجمهو# �لمتعطش لكل ما هو سو��ني \صيل.

qلى \� قاZ: \ّما حركة �لتأليف فضعيفة لغالl \جر� �لمطابع 
 lبا�\ �آل�  �لكتب. Gيوجد   oخر�q يتولو�  ناشرين  Gلعد� Gجو� 
Gشعر�l يملكو� كتبًا G�G�Gين شعرية، Gهم حائر�G ال يعرفو� 
 iهذG .آلثا# �أل�بية �لتي هي �خر للسو���� iكيف ُيخِرجو� هذ
تجد  Gلذلك ال   ، لها حالָד يعرفو�  Gال   lأل�با� لها  يتأّلم  مشكلة 
كتابًا قّيمًا \خرq oلى �آل� في �لسو���، ال لُِعقم في �لقر�ئح بل 

لِما بيّنا.

جريد�  �آل�  فلدينا   ،oحر Gال  عنها  فحّد�  �لصحف  \ما 
 cألسبو� في  Gتصد#��  >�لسو���<  Gجريد�  �لسو���<  >حضا#� 
�ألسبوعي،  �أل�بي  Gملحقها  �ليومية  >�لنيل<  Gجريد�  مّرتين، 
Gمجّلة >�لفجر< Gهي نصف شهرية، Gكذلك لكّلية كر�G� مجّلة 
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خاّصة ال تقف فائدتها على �لطّال� فحسب بل ال تخلو من فائد� 
لغيرهم. 4قد �ختفت بعض �لمجّال- كمجّلة >�لنهضة �لسو'�نية< 
�لماA. 4في نظر= ;: صحفنا  لقّلة  نظر�ً  �لسو'�:<   �C4مجّلة >مر
�لسو'�نية لو 4جد- �إلقباA �لذ= هي ;هل له في �لبال' �لعربية، 

4خاّصة في مصر، َلما تعّثر- 4َلما �ختفت.

*   *   *
�لمقالة �لر�بعة عن لبنا:. يقوA �لكاتب: ظهر في >�لرسالة< 
 Sخر تكّلم �ألستاC 'عن �لحيا� �أل'بية في 'مشق، 4في عد Aمقا
من  فكا:   ،Wلعر�� في  �أل'بية  �لحيا�  عن  �ألمين  �لوها�  عبد 

�إلنصاY إلتماX �لفائد� ;: نتكّلم عن �لحيا� �أل'بية في لبنا:.

لبنا: �Zكد� كما هي في سوZيا  �أل'بية في  �لحركة  ظو�هر 
�4لعر�W، فالصحافة �أل'بية تكا' تكو: معد4مة �4ألشُهر تمّر '4: 
 Zلشبا� ُمعِر_ عن �آلثا� Zلمطابع كتابًا نفيسًا، 4جمهو� bُتخِر :;
�لثقافة �ألجنبية،  �لشبا� على   Aقباc  :; �4لو�قع  �لعربية.  �أل'بية 
c4: يكن نفخ 4Zحًا جديد�ً في �أل'� �لعربي، فإنه قد ;ضّر كثير�ً 
بين  حائر  �لمثقف  فشبابنا  لبنا:.  في  �أل'بية، خصوصًا  بالحركة 
�أل'� �لغربي (�لعالمي حقًا) �4أل'� �لعربي �لناقص بإ�hئه، ُيقبِل 
على �ألA4 ألنه ُيرضي 4Sقه 4ثقافته، 4يجذبه cلى �أل'� �لعربي 

نوm من �لشعوZ �لوطني.

يتعّلم  مسلمة،  بلد�:  4هي  4سوZيا،   W�4لعر� مصر  في 
�لشّبا: �لقرC: منذ صغرهم فينشؤ4: 4في نفوسهم مَلكة �لعربية، ال 
تستطيع �آل'�� �ألجنبية ;: تطغى عليها. 4ليس �ألمر كذلك في 
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 U#� 8لوال �لبكالو#يا �للبنانية �لتي توجب على �لطّالG ،لبنا�
�أل�8 �لعربي ألهمله هذ� �لنشl �لجديد qهماًال تامًا.

Gقد كانت �لحركة �أل�بية عندنا في لبنا� qلى �ألمس �لقريب 
 vكتا8 ال يتعّد G\ ،vمقالة شكو G\ مديح G\ lتتجّلى بقصيد� #ثا
موضوعه �لمبتَذZ �لفا#�. Gلكن من �إلنصا� \� نقو�q Z �لبعض 
 zGكا� ال يرضى عنها �لذ �qG ،بها Uكتبًا ال بأ �Gمن \�بائنا نشر
�لريحاني صاحب  \مين   lأل�با� lمن هؤالG .�ليو� �لسائد  �أل�بي 
 ،>zقلب �لعر�<G >ZGفيصل �أل<G >بن سعو��<G >8لعر� bملو<
Gلبيب  فر�نس<،   Zناتو\<G >غاند�<  صاحب  �لفاخو#�  Gعمر 
�لرياشي، Gجميل بير�، Gميخائيل نعيمة مؤّلف كتا8 >جبر��<، 
Gسلمى صائغ كاتبة >�لنسما[< Gنظير� Vين �لدين مؤّلفة >�لسفو# 

�Gلحجا8<.
Gكا� �العتقا� �لسائد بين �أل�باl \� �لمثل �ألعلى في �أل�8 
هو \�8 �لقر� �لسابع عشر �لفرنسي، �qG كانو� لم يّطلعو� عليه، 
\ما  �لرGمانتيكي.  �لعصر  من  يقتبسو�  كانو�  منهم  �Gلمتطّرفو� 
�ليو� Gقد نضج هذ� �لفوo من �أل�باl �لذين �كرناهم Gال ُيرجى 
Gتوّقَفت  �أل�بية  حركتهم  ُهدمت  فقد  \نتجو�،  مّما  \فضل  منهم 

مجّالتهم.
على   �Gّثر\ \نهم  qّال  �لشبا8   lأل�با� من   oفو �آل�  Gعندنا 
بّثت #Gحًا جديد�ً  �لتي  �لعشر�<  لبنا�، منهم >عصبة  �أل�8 في 
في �أل�GG 8ّجَهت خطو�ته على غر�# �أل�8 �لغربي �لحديث، 
Gلكن حركتها ما عتمت \� سكنت Gلّما تؤ�ِّ #سالتها على �لوجه 

.iألكمل �لذ� كانت ترجو�
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�لشّبا�  من  عد��ً  تضّم  عشر  �الثني   �Gند \خير�ً  Gقامت 
�لمثقفين ثقافة عالية، يجتهد�G للنهو� باأل�8 في لبنا� نهضة 
صحيحة من كّل نو�حيه. �Gأل�8 في لبنا� يّتجه نحو �لقّصة ألنها 
Gمن  �أل�8.  صو#  \#قى  من  Gألنها  �لنفسانية   UG#لد� تتحّمل 
بالقّصة خليل تقّي �لدين Gتوفيق عو�� G#ئيف  ُيعَنو�  �لذين   Vبر\

�لخو#�.

\ما �لنقد �أل�بي على �ألساليب �لعلمية �لحديثة فحامل لو�ئه 
في لبنا� فؤ�� �لبستاني صاحب �لر�Gئع... Gثّمة َنّقا�� �خر يمكننا 
\� نفاخر به هو جبر�ئيل جبو# �لذ� ينشر �آل� كتابًا ضخمًا عن 

عمر بن \بي #بيعة >��G جو�� �لعر8<.

ينظمو� في  �لمحافظو�  \ZَG �ألمر  �لشعر فقد سا�  \ما في 
�لرثا�G lلمديح �Gلفخر، مثل \مين تقّي �لدين Gبشا#� �لخو#�، 
ثم جاl �لشاعر qلياU \بو شبكة فتطّو# معه �لشعر... Gخطا يوسف 
غصو8 بالشعر خطو� �Gسعة موّفقة بديو�نه >�لقفص �لمهجو#<. 
Gكا� \�يب مظهر \ZG من \�خَل qلى �لشعر �لعربي نظرية �لشعر 
لبكي G\مين  �ليو� شعر�l ُمجيد�G كصال�  يعتنقها  �لتي  �لرمز� 

نخلة Gسعيد عقل، �لذ� نشر مسرحية شعرية هي >بنت يفتا�<.

qلى \� قاG :Zكا� من qقباZ �للبنانيين على �آل��8 �ألجنبية 
Gجبر��  �لريحاني  Gُكُتب  �للغا[.   iبهذ يؤّلفو�  \ضحو�  \نهم 
�للبنانيو� من �G�Gين  \نتجه  ما  �خر G ،�#مثًال مشهو باإلنكليزية 
 Zلذ� نا� �بعيد جّيد في فرنسا شعر �لقر �ّG� كا� لهG شعر فرنسي
جائز� �qغا#بو� في فرنسا بديو�نه >�لجبل �لملهم<. �Gلخالصة \ننا 
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لسنا متشائمين من حاZ �أل�8 عندنا، بل ما نر�i حولنا من مظاهر 
�لنشا� �لكامن يبّشرنا بمستقبل �Vهر Gبأ� �لحيا� �أل�بية في لبنا� 

ستخطو خطو�[ بعيد� جد�ً.

*   *   *
�لمقالة �لخامسة عن �لحيا� �أل�بية في �لحجاV. يقوZ �ألستا� 

عبد �لمجيد شبكشي:

كا� �أل�8 �لعربي مثاZ �لكما�G ZلرGعة �Gال�Vها# في �Gلة 
�لحجاV من  �لعباسية، Gكا� نصيب  �لدGلة  �ألمويين Gفي صد# 
هذ� �ال�Vها# طّيبًا مرموقًا، �Gقتضى خلّوi من �ألحد�� �لسياسية 
 Zصفر من �لرجاG لثقافة�G يحيا مغمو#�ً حّتى تجّر� من �لعلم �\
ثم  Gممّيز�ته.  مقّوماته  محو  على  �لهجر�  Gعمَلت  �لممتاVين، 
بدَ#[ با�#� من بو��# �لنهو� Gنسمة من نسما[ �لحيا�، فنبَغت 
في �لحجا�G# V �ليقظة �لفكرية فأخذ يسترجع ماضيه بفضل جهو� 
بعض  \فكا#  في  �ليقظة  سَر[  �لمخلصين...  \بنائه  من  �لبعض 
شبا8 �لحجاG V\حّسو� بالو�جب �لوطني Gتنّبهو� qلى فضل �أل�8 
في نهضا[ �لشعو8، فتأّسَست لِجا� لالجتماG cنو��ٍ لأل�8، 

حيث تمّثلو� حركة \�بية ال تشوبها شائبة.

�لفكرية، Gكا�  للنهضة  �لتكوين   #G� lثم جا :Zلى \� قاq
�لك قبل عشر� \عو�� تقريبًا نظم في خاللها \�باl �لحجاV �لشعر 
\فكا#هم Gسّجلو�  منه، G\علنو� عن   oنما�  �GنشرG لنثر� Gكتبو� 
�#�lهم. فَشعر �لحجاV حينذ�b بدبيب �لحيا� يتمّشى فيه G\حّس 
بجماZ �أل��G 8لفّن معًا، Gحينذ�b قا� \حد \�باl �لحجاV �لبا#Vين 
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(�ألستا� محمد سرG# �لصّبا�، مدير �VG �#��q#� �لمالية) G\صد# 
كتابًا \�بيًا ضّم بين ضّفتيه مختا#�[ أل�باl �لحجاV، فأثبت لألمة 

.�Vبًا #�قيًا ُيدعى �أل�8 �لحجا�\ bهنا �\

من  ممثلة  �أل�بية   Vلحجا�  �G# �لمجموعة   iهذ في  تجد 
هذ�  عمل  فكا�  Gجماله،  �لتفكير  Gبساطة  �لنزعة  صّحة  حيث 
�لك  في   �Vلحجا� �أل�8  كا�  Gقد  فكرية.  يقظة  بشير  �أل�يب 
 �GV#كا� �لُكّتا8 �لباG ...في بد�يته lلوقت بسيطًا شأ� كّل شي�
في �لحجاV ال يزيد�G عن عشر�، \ما �لحجاV �ليو� -بفضل �هللا ثم 
بفضل جهو� \بنائه �لمخلصين- فتقّد� بخطو�[ �Gسعة qلى �ألما� 

Gماq Zلى �حتذ�l \�8 مصر Gنزعاتها �لفكرية.

\فئد�  في  لِما  #مز  �ليو�   �Vلحجا� �Gأل�8   :Zقا  �\ qلى 
�لحجاVيين من عو�طف qGحساG Uُحّب GGالG lلِما في نفوسهم 
بعو�مل   �GيتأثرG  �Gيشعر G\�با�نا   ...zخال\G �كرG #من شعو
�لحيا� �لفكرية، Gُيجيد�G �لتصّر� في فنو� �لقوG ،Zُيبِدعو� في 
 �GVليحو zGلذ�G ضعها في قالب من �لحكمةGG ]�#سبك �لعبا
قصب �لسبق في معترb �لحيا� �أل�بية Gليرفعو� �سم بال�هم عاليًا، 
 Uهب موهبة �إلحساGُ �Vكّل \�يب حجا iيناصرG iهذ� ما يرجوG
�Gلشعو# بالحيا� Gفر�ئضها، Gليس Gهللا �لحمد ثمة #كو� Gال فتو# 

في �لنفو�G Uألفكا#.

*   *   *
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�لمحتويا[
٥ �لحلقة (١٠٠) #مضا� في بغد��................................
١٥.................. >v\# ُسّر َمن<G vيو�� كسرq (١٠١) لحلقة�
٢٩............... �لحلقة (١٠٢) >قّصة< �نتهت بنقلي qلى �لبصر�
٤٣............................ �لحلقة (١٠٣) من �كريا[ �لبصر�
٥٥............... ]Gلحلقة (١٠٤) في >�لكّلية �لشرعية< في بير�
٦٩. �لحلقة (١٠٥) بيرG[ سنة ١٩٣٧ Gعملية �لز�ئد� في �مشق
�لحلقة (١٠٦) Gقفة في نهاية سبع Gسبعين سنة...............٨٥
٩٩...................... �لحلقة (١٠٧) \خي �لمبتَعث qلى با#يس
١١٥................. �لحلقة (١٠٨) بغد�� تغضب ألختها �مشق
١٢٩................... iثا�#G �Vلحلقة (١٠٩) مقتل �لملك غا�
�لحلقة (١١٠) من �كريا[ �لمد#سة �لغربية في بغد��......١٤٣
١٥٩.. bلى كركوq لحلقة (١١١) #فضت �عو� �لقومية فنقلوني�
١٧٥......................... �لحلقة (١١٢) كيف صر[ ضابطًا؟
١٩١.................................#Gلى �ير �لّزq (١١٣) لحلقة�
٢٠٥........................... lلحلقة (١١٤) �خولي في �لقضا�
�لحلقة (١١٥) بين qقر�# �لعدG Zتطبيق نص �لقانو�........٢٢١
٢٣٧.......... �لحلقة (١١٦) من �كريا[ �لحر8 �لعالمية �لثانية
٢٤٩.......................... �لحلقة (١١٧) في �لقضاl في �Gما
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�لحلقة (١١٨) ثو#� في �Gما: نا# َشبَّْت ثم خمد[.........٢٦٧
٢٨١...........................lعلى �ألطّبا �لحلقة (١١٩) هجو�
٢٩٥..............................lعن �ألطّبا cلحلقة (١٢٠) �فا�
٣٠٩...... �لحلقة (١٢١) \شتا[ من �لذكريا[ عن موسم �لحج
٣٢٣........ �لحلقة (١٢٢) من محكمة �Gما qلى محكمة �مشق
�لحلقة (١٢٣) �لقاضي �لشهيد...............................٣٣٥
�لحلقة (١٢٤) في سبيل qصال� محكمة �مشق.............٣٤٩
٣٦٣......... �لحلقة (١٢٥) بعض ما صنعت في محكمة �مشق
٣٧٥.............. �لحلقة (١٢٦) عقد �لزo�G في محكمة �مشق
٣٩١........... �لحلقة (١٢٧) �لحيا� �أل�بية قبل نصف قر� (١)
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